
๒๔๕ 
 

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: 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการบรหิาร
จัดเก็บข้อมลูเพื่อการพัฒนา
ต าบล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ี
ประสิทธิภาพในการวาง
แผนการพัฒนาดา้น 
ต่างๆ แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๑. จัดการประชุมชี้แจงการ
จัดเก็บข้อมูลแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดเก็บและบันทึกข้อมูล
เพื่อการพัฒนาต าบล อาทิ 
ข้อมูลรายได้ของประชากร
ข้อมูลเด็กเยาวชน ข้อมูล
ผู้สูงอายุ ข้อมูลภูมิปัญญา 
และอื่นๆ 

80,000 
 

 80,000 80,000 ร้อยละ 70 ของ
ข้อมูลสามารถ
น ามาใช้วางแผน
ในการพัฒนา  
 

มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการบริการสาธารณะเพื่อ 
ประชาชน 

เพื่อบริการประชาชนใน
การจัดงานพิธีต่าง ๆ 
อาทิ ศาสนพิธี พิธีกรรม 
ต่างๆ และให้บริการ
ช่วยเหลือกิจกรรมตา่งๆ 
ในต าบล 

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

500,000 
(2559:550,000) 
(2558:469,500) 

 500,000 
 

500,000 
 

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชน ไม่
น้อยกว่า 140 
ครั้ง ต่อป ี

มีชุดเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
และอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการจัด
งานพิธี หรืองาน           
ศาสนพิธีต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 



๒๔๖ 
 

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: 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ทต.สุเทพ 
 

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลสุเทพ 

500,000 
(2559:347,480) 
(2558:310,000) 
(2557:200,000) 

 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสมาชิก
กองทุน ได้รับ
สวัสดิการด้าน
ต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการตั้งแตเ่กิด แก่ 
เจ็บ ตาย และ
ครอบคลมุทุกกลุ่ม 
เป้าหมายในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่ง
แปลงผัก  

1. เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนมีการปลูก
พืชผักเพื่อบริโภคเองใน 
ครัวเรือน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนมีการใช้เวลา
ว่างร่วมกัน 
 

1. จัดอบรมด้านการปลูก
พืชผัก เพื่อบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
2. สนับสนุนพันธุพืชผัก
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
แก่ครัวเรือนเปา้หมาย 
3. ครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
ครัวเรือน 

50,000 
(2557:20,000) 
(2556:35,000) 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
มีพืชผักปลอด
สารพิษไว้
รับประทาน  

1. ครัวเรือนมีพืชผัก
ปลอดสารพิษบรโิภค 
2. ครัวเรือนมีกิจกรรม 
ร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๔๗ 
 

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: 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการจดัอบรมและศึกษา    
ดูงานคณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบล             
สุเทพ 

 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และศักยภาพ
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบล
สุเทพให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชน
อย่างเข็มแข็ง 
2. เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อม 
โยงกลุ่มเด็กและเยาวชน
ภายในต าบลสุเทพที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมในด้าน
ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและรูปธรรม 

1. จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และ
แนวคิดในการด าเนินงาน 

ฯลฯ 
 

100,000 
 

 100,000 100,000 คณะกรรมการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานของ
สภาเด็กและ
เยาวชนอย่าง
น้อยร้อยละ 75 

คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน  มีศักยภาพ 
สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน ได้อย่างเข็ม
แข็ง 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.01 


