
๒๑๒ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์สวสัดิการสังคม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างความสุขให้
ผู้สูงอายุ และเกิดการ
รวมกลุม่ทางสังคมของ
ผู้สูงอาย ุ

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

100,000 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:100,000) 

 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้รับความสุข
และคลายเหงา 

ผู้สูงอายไุด้รับความสุข 
และเกดิการรวมกลุม่
ทางสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ              
ผู้พิการ 

เพื่อจัดให้มีอาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเตียง ฯลฯ ใน
ต าบล 

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

80,000 
(2559:80,000) 

(2558:100,000) 
(2557:50,000) 

 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุท่ี
ป่วยติดเตียง 
หรือขาดผูดู้แล
ได้รับการดูแล
โดยอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอาย ุ
 

มีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในต าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๑๓ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการนันทนาการและกีฬา
พื้นบ้านผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

1. สนับสนุนการจดักีฬา
และนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 2 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาให้แก่ผู้สูงอายุ
ภายในต าบลสเุทพ และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายไุด้เช่ือมความ
สามัคคีกับผู้สูงอายุใน
อปท.ต่างๆ ในเขตอ าเภอ
เมือง 
 
 
 

70,000 
(2559:70,000) 
(2558:30,000) 
(2557:20,000) 

 70,000 70,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุท่ี
สามารถมาร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริมให้เล่นกีฬาและ
นันทนาการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๑๔ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 โครงการผู้สูงอายสุุขใจไหว้พระ
สัญจร 

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ด้านจิตใจและจิตวญิาณ
แก่ผู้สูงอาย ุ

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

300,000  300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุท่ี
ร่วมโครงการมี
ภาวะความ 
เครียดและความ
กังวลลดลง 
 

ผู้สูงอายุในต าบลมสีุข
ภาวะด้านจติใจและจิต
วิญญาณที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการสุขภาพดี ตามวิถีไทย 
ห่างไกลโรค 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
ด้วยการออกก าลังกาย 

1. จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายโดยการร าวงย้อนยคุ 
2. จัดประกวดการออก
ก าลังกายโดยการร าวง
ย้อนยุค 
 
 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านมีการ
ออกก าลังกาย
โดยการร าวง
ย้อนยุค 

ประชาชนในต าบล
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเองด้วย
การออกก าลังกาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๑๕ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6 โครงการบทเพลงวันวาน 
ประสานหัวใจวัยเก๋า 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้
แสดงออกถึงศักยภาพ
ด้านการร้องเพลง 

1.จัดประกวดร้องเพลง
ผู้สูงอาย ุ
2.ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

80,000  80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านส่ง
ผู้สูงอายุเข้า
ประกวดร้องเพลง 

ผู้สูงอายไุด้แสดงออก
ด้านศักยภาพการร้อง
เพลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการบทเพลงร่วมสมัย
ประสานหัวใจกลุ่มสตร ี

เพื่อให้กลุ่มสตรไีด้
แสดงออกถึงศักยภาพ
ด้านการร้องเพลง 

1. จัดประกวดร้องเพลง
สตร ี
2. กลุ่มสตรีทุกหมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ 

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

กลุ่มสตรไีด้แสดงออกถึง
ศักยภาพด้านการร้อง
เพลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๑๖ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

8 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต าบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” 
 

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ รวมทั้ง
พัฒนาการกีฬาในต าบล 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล ให้แก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

300,000 
(2559:300,000) 
(2558:300,000) 
(2557:250,000) 

 300,000 
 

300,000 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ
ได้รับการ
ส่งเสริม          
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย
และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 
ด้วยกีฬาอย่าง
น้อย 5 ชนิด 
 
 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาและใช้เวลาว่างใน
การออกก าลังกายอยู่
เสมอ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๑๗ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

9 โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เด็ก และ
เยาวชน ภายในต าบล 
สุเทพ ได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถดา้นกีฬา 
 

1. จัดฝึกอบรมทักษะ
ความสามารถดา้นกีฬา
ต่างๆ ในช่วงหลังเลิกเรยีน 
วันหยุดเสาร-์อาทิตย์ 
2. จัดแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กและเยาวชน  
 

200,000 
(2559:200,000) 

 200,000 200,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 

เด็กและเยาวชน ภายใน
ต าบลสุเทพ ได้พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ 
ด้านกีฬาให้มีทักษะที่
เพิ่มสูงขึ้น 

กองการศึกษา 

10 โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์
การกีฬา และการแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ทั้ง 15 หมู่บ้านได้มี
อุปกรณ์ใช้ในการออก
ก าลังกาย  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
กีฬาเพื่อเอามาไว้ใช้ในกอง
การศึกษา และมอบให้แต่
ละหมู่บา้น จ านวน 15 
หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ ไว้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

150,000 
(2559:150,000) 
(2558:200,000) 
(2557:100,000) 

 

 150,000 
 

150,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป ได้รบัวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬา  

1.ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการออก
ก าลังกาย 
2.หมู่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์
การกีฬาในการออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๑๘ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
สนามกีฬา และลานกีฬา
ภายในต าบล 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬา ลานกีฬา ใน
ต าบลและปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ให้มสีภาพที่ใช้
งานได้และให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล
และรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้ังระดับ
ต าบลอ าเภอและจังหวัด 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ลาน
กีฬา สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพ และลานกีฬา
ในต าบล ดังนี ้
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สนามฟุตบอลให้เป็น
มาตรฐาน 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สนามวอลเลย์บอลที่ช ารุด
ให้กลับมาอยูส่ภาพใช้งาน  
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม
หลังคาอัฒจันทร์ที่เริ่ม
ช ารุด 
 

3,000,000 
(2559:237,700) 
(2557:200,000) 

 1,000,000 1,000,000 1. จ านวนสนาม
กีฬาท่ีได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด จ านวน 
1 แห่ง 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
การใช้บริการ
สนามกีฬา           
ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบลสุเทพมี
สนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน 
และมสีถานท่ีออกก าลัง
กายเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๑๙ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง พร้อมตดิตั้งไฟ
กิ่งรอบสนามลู่วิ่ง 
5. ปรับปรุงระบบประปา 
ระบบระบายน้ า 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่ง 
6. ก่อสร้างอัฒจันทร ์
7. ก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬาหมู่บ้านในต าบลสเุทพ 
(หมู่ที่ 1-15)  
8. ก่อสร้างเสาธง 

ฯลฯ 
 

 

แบบ ผ.01 



๒๒๐ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
“สุเทพลีก” (Suthep 
League) ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนภายในต าบลสุเทพ 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนภายในต าบลสุ
เทพได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกก าลังกายและมีการ
จัดกิจกรรมด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ฟุตบอลลีก 7 คน ให้แก่
เยาวชน และประชาชน ได้
มีการออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ฟุตบอลให้เพิ่มมากข้ึน 

500,000 
(2559:250,000) 
(2558:250,000) 
(2557:200,000) 

 

 500,000 
 

500,000 
 

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
อย่างน้อย 
สัปดาหล์ะ 2 
ครั้งตลอดทั้งป ี
 
 
 
 
 

เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล           
สุเทพ ไดม้ีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาตลอดทั้งป ี

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๒๒๑ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

13 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ภายในต าบลสเุทพ ได้มี
การพัฒนานักกีฬาให้มี
ทักษะ ความสามารถ
ด้านกีฬาให้สูงขึ้น 
รวมทั้งเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่เทศบาล
ต าบลสุเทพ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันประเภทต่างๆ 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ตามความเมาะสม 

500,000 
(2559:200,000) 
(2558:300,000) 
(2557:100,000) 

 

 500,000 
 

200,000 
 

1. เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในต าบลสเุทพ มี
ทักษะ และ
ความสามารถ
ด้านกีฬา 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. การส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 
ได้รับรางวัล 
 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ภายในต าบล
สุเทพ ได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถ ด้านกีฬา
ให้มีทักษะที่เพิ่มสูงขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๒๒ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

14 โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส 
สะอาด สวยงาม สุขภาพด ี

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม เช่น 
อาคาร สวนสาธารณะ 
ครัวเรือนเสรมิสร้าง 
สุขอนามัย คณุภาพชีวิต
ที่ดีแก่ประชาชนและ
บุคลากร 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของส านักงานและหมู่บา้น
ให้น่าอยู่  
2. ประชาชนมสีุขภาพท่ีดี 
มีความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการอยา่งน้อย
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ               
พึงพอใจในการ
บริหารจดัการ 

1. อปท. มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
2. บุคลากรของ อปท.
และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยที่ดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๓ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

15 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคไม่ตดิต่อ 

1. เพื่อให้ประชาชนกลุม่
เสี่ยงได้รับการคัดกรอง
โรคไม่ตดิต่อ 
2. เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
วิธีการควบคุมและ
ป้องกันตนเองจากโรคไม่
ติดต่อได ้

ควบคุมและป้องกันโรคไม่
ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดในสมอง 
โรคมะเร็งโดย 
1. จัดให้มีการตรวจคัด
กรองโรค 
2. อบรมและจดักิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่
ติดต่อแก่ประชาชน 

ฯลฯ 
 
 
 

50,000 
 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งใน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ 

(2 ครั้งต่อปี) 

1. ประชาชนได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรค
ส าหรับรายที่ตรวจพบ
ได้รับการรักษาได้
ทันท่วงที 
2. ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการควบคุม
และป้องกันตนเองจาก
โรคไม่ตดิต่อ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๔ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

16 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคตดิต่อในท้องถิ่น 

1. เพื่อปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ             
มิให้เกิดการแพร่ระบาด 
2. เพื่อลดอัตราการป่วย
และอัตราการตายด้วย
โรคติดต่อ 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
แกไ้ขปญัหาโรคติดต่อ 
4. เพื่อให้ประชาชนมี
วามรู้ในเรื่องโรคติดต่อ 
สามารถปอ้งกันและ
ควบคุมได้ 

ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในท้องถิ่น อาทิ 
โรคไข้เลอืดออก โรคไข้หวัด
นก โรคเอดส์/โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ
ที่เกิดจากอาหาร 
1. จัดซ้ือน้ ายาเคมี 
ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือและ
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชน 
3. ประชาชนมีส่วนร่วม 
เฝ้าระวังและป้องกันโรค 

ฯลฯ 

250,000 
(2559:150,000) 
(2558:80,000) 
(2557:20,000) 

 

 250,000 
 

250,000 
 

จ านวนครั้งใน
การควบคุมและ
ป้องกัน
โรคตดิต่อ 

(2 ครั้งต่อปี) 

1. ลดอตัราการป่วย 
และการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อได ้
2. ประชาชนมีความรู้
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ
ต่างๆ ได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๕ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

17 โครงการพัฒนาหน่วยบริการ
ควบคุมป้องกันโรคเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการควบคุมป้องกัน
โรคเชิงรุก 
2. เพื่อพัฒนาการ
ควบคุมป้องกันโรคให้
รวดเร็วทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพยับยั้งการ
ระบาดหรือการเกิดโรค
ได้ทันท่วงท ี
 
 
 
 
 

1. จัดตั้งทีมงานชุด
เคลื่อนที่เร็วในการควบคุม
ป้องกันโรคคิดต่อระดับ
พื้นที ่(SRRT) 
๒. จัดรถและเครื่องมือใน
การควบคุมป้องกันโรค
เพื่อใช้ในชุดเคลื่อนที่เร็ว 

50,000 
(2557:10,000) 

 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนชุด
เคลื่อนที่เร็ว 

(1 ชุด) 

1. มีคณะกรรมการ
ระดับต าบลเพื่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การควบคุมป้องกันโรค 
2. สามารถควบคมุ
ป้องกันโรคได้ทันท่วงที 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๖ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาล
อาหาร 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สถานท่ีจ าหน่วยอาหาร/
สะสมอาหารใหม้ีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารและได้
บริโภคอาหารที่มีความ
สะอาดปลอดภัย 

1. พัฒนาและตรวจร้าน
จ าหน่ายและสะสมอาหาร 
2. จัดอบรมอาหารสะอาด
และปลอดภัย 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร 
4. จัดตั้งอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ปลอดภัย 
5. จัดท าคูม่ือ/CD 
ผู้ประกอบการอาหาร
ปลอดภัย 

ฯลฯ 

100,000 
(2559:80,000) 
(2558:80,000) 
(2557:20,000) 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ร้านอาหารใน
ต าบลสุเทพ
สะอาดและ
ปลอดภัย 

1. ร้านอาหารและแผง
ลอยมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้มีความ
สะอาดถูกลักษณะ
สุขลักษณะมากยิ่งข้ึน 
2. ร้อยละ 30 ของ
ร้านอาหารและแผงลอย
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ป้ายCFGT 
3. ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารและได้
บริโภคอาหารทีส่ะอาด
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๗ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

19 โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด เพื่อให้มารดาและ
ครอบครัวมีความรู้ความ
เข้าใจและความส าคัญ
ของการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก และการ
ดูแลเด็ก 

1. ออกเยี่ยมแม่หลังคลอด
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กทารก การรับ
วัคซีน เป็นต้น 
2. การช่วยเหลือเด็กกรณี
เด็กขาดสารอาหาร 
3. มอบถุงของขวัญให้แก่
แม่และเด็ก 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

50,000 
(2559:20,000) 
(2558:30,000) 
(2557:25,000) 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
หญิงมีครรภ์และ
หลังคลอดไดร้ับ
การบริการ 

1. มารดา/ครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
และการดูแลเด็ก 
2. เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๘ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และสนบัสนุนกิจกรรม อสม. 

1. เพื่อกระตุ้นจิตส านึก 
ความตระหนักในการ
บริการดา้นสุขภาพของ
เครือข่าย อสม.  
๒. เพื่อให ้อสม.รู้
บทบาทหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของ 
อสม.  
๓. เพื่อให้ อสม.เป็นผู้
สื่อสารข้อมูลที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมประจ าปี
ของ อสม. 
2. พัฒนาศักยภาพ อสม. 
โดยการจัดอบรม ฟ้ืนฟู 
อสม. พัฒนาความรู้ อสม. 
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และเพิ่มประสบการณ ์

ฯลฯ 

400,000 
(2559:400,000) 
(2558:300,000) 
(2557:150,000) 

 

 400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 80 ของ 
อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
และมีความรู้
ด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ 
เพิ่มมากข้ึน 

1. อสม.มีความรักความ
สามัคคีและมีขวัญ
ก าลังใจ มีจิตส านึก และ
มีความตระหนักในการ
บริการดา้นสุขภาพ  
2. สามารถสื่อสารข้อมูล 
และข่าวสารที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
ให้แก่คนในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๒๙ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

21 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างสุขภาพใน
ชุมชน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก  
2. จัดอบรมในการช่วยกัน
ป้องกันดูแลและลดการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
3. จัดซื้อทรายอะเบท 
น้ ายาเคมีพ่นยุง และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฯลฯ 

112,500 
(2559:112,500) 
(2558:225,000) 
(2557:225,000) 

 

 112,500 112,500 จ านวนผู้ป่วย
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง 

1. ปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่และความต้องการ
ของแต่ละชุมชนไดร้ับ
การป้องกันแก้ไขปัญหา
และดูแลโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 
2. ประชาชนได้รับการ
กระตุ้นให้มจีิตส านึกใน
การสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และโรคอื่นๆ 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๐ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

22 โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์
ให้กับสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้พิการ 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้แก่นักเรียน 
และผู้พิการ 
2. เพื่อสนับสนุน
เวชภัณฑ์และวสัดุ
การแพทย์ด้านการ
รักษาพยาบาล 

1. จัดกิจกรรมอบรม 
ส่งเสริม ตรวจสุขภาพทุก
กลุ่มอาย/ุพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
2. สนับสนุนเวชภณัฑ์และ
วัสดุการแพทย์ให้กับ
สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก 
ชมรมผู้พิการ 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ชมรมผู้
พิการ ที่ได้รับ
การสนับสนุน
เวชภัณฑ ์

(8 แห่ง) 

1. ประชาชนมสีุขภาพดี
สามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยขั้นพื้นฐานของ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมได ้
2. มียาและวสัดุทางการ
แพทย์เพียงพอต่อการให้ 
บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

23 โครงการสมทบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อเป็นเงินสมทบหลัก 
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีตาม
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล             
สุเทพ 

400,000 
(2559:380,000) 
(2558:380,000) 
(2557:380,000) 

 
 

 400,000 
 

400,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
สมทบ 
จ านวน 
400,000 บาท 

กองทุนฯ มีงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การสาธารณสุขตาม
ภารกิจของกองทุน 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๑ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณสุขภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสุเทพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถการ
บริหารระบบสุขภาพ 

1. ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. จัดจ้างบุคลากรทางการ
แพทย์ 
3. จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
เช่น รถล้อเข็น เตียงเปล 
เคร่ืองซิลซอง เคร่ืองผลิต
ออกซิเจน รถเข็น เคร่ือง
พ่น ULV เป็นต้น 
3. จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ 
เช่น เคร่ืองท าน้ าร้อน 
เคร่ืองปรับอากาศ 

ฯลฯ 

3,000,000 
(2559:400,000) 

 

 3,000,000 3,000,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

(2 กิจกรรม) 

มีการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๒ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

25 โครงการคลินิกคุ้มครอง
สุขภาพสตัว ์

เพื่อป้องกันโรคที่เกิด
จากสุนัขและแมวสูค่น 
เช่น พิษสุนัขบ้าฯ 

1. บริการท าหมัน ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา้ 
2. จัดอบรมอาสาปศุสตัว์ 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
4. จัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:100,000) 

 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนสุนัข
,แมว ท่ีได้รับ
การท าหมัน 

(100 ตัว) 

สุนัขและแมวได้รับการ
ดูแลสุขภาพ และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ.01 



๒๓๓ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริมศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) 

เพื่อบริการประชาชนใน
ด้านสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ฟ้ืนฟู จัดตั้ง ระบบ
บริการ ศสมช. ในชุมชน 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห่างไกล 
2. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ 
อสม. เพื่อเตรียมพร้อม
ให้บริการ 
3. จัดหากระเป๋าเวชภณัฑ์
ให้กับ อสม. 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

50,000 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:20,000) 

 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนศูนย์ 
บริการ
สาธารณสุข              
มูลฐานชุมชนที่
เปิดให้บริการ 
(ปีละ 1 แห่ง) 

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๔ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

27 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่
ต าบลสุขภาวะ 

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ระบบการจัดการ               
สุขภาวะโดยชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
แหล่งเรียนรู้และ
เครือข่ายการสร้าง             
สุขภาวะในหมู่บ้าน/
ชุมชนทุกกลุ่มอาย ุ

1. จัดอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสูต่ าบล
สุขภาวะ 
2. จัดการส่งเสริมและ
ขยายเครือข่ายหมู่บ้าน           
สุขภาวะ 
3. จัดการหมู่บ้านต้นแบบ
สุขภาวะเป็นแหล่งเรียนรูสู้่
เครือข่ายท้องถิ่นอื่นๆ 
4. จัดท าธรรมนญูสุขภาพ
ต าบล 

ฯลฯ 
 

150,000 
(2559:150,000) 
(2558:350,000) 
(2557:50,000) 

 
 

 150,000 
 

150,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน
ต้นแบบสุขภาวะ 

(2 หมู่บ้าน) 

เกิดการน าไปสูต่ าบล
แห่งประชาสังคมและ 
สุขภาวะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๕ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
แพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 

1. 1. เพื่อรวบรวมฟื้นฟู
องค์ความรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น แพทย์แผนไทย 

2. 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ทักษะและประโยชน์จาก
การนวด ประคบ อบ
สมุนไพร การน า
สมุนไพรพื้นบ้านมาใช้
ประโยชน ์

3. 3. เพื่อจัดบริการการ
รักษาด้านการแพทย์
แผนไทยเชิงรุกและให้
ประชาชนมีทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพ 

1. จัดอบรมการให้บริการ
ด้านสุขภาพ การแพทย์
แผนไทย เช่น การนวด
ไทย การนวดโบราณ การ
ประคบ อบสมุนไพร การ
ใช้สมุนไพรในการรักษา
โรค จ านวนผูเ้ข้ารับการ
อบรม 30 คน 
2. จัดหาวัสดุและครุภณัฑ์
ในการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 
3. ค่าจ้าง/คา่ตอบแทนแก่
แพทย์/ผู้ปฏบิัติงาน 

ฯลฯ 

250,000 
(2559:50,000) 

(2558:100,000) 
(2557:150,000) 

 250,000 250,000 1. ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ที่ผ่านการ
อบรมมีทาง 
เลือกในการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
2. มีผูร้ับบริการ
ด้านแพทย์แผน
ไทยเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 10 

1. การแพทย์แผน
โบราณได้รับการอนุรักษ์
และสบืทอด 
2. ผู้อบรมสามารถดูแล
ตนเองและประชาชน
ด้วยการนวด  อบ 
ประคบยาสมุนไพร เมื่อ
เจ็บป่วยได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
3. ประชาชนมีทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๖ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

29 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ            
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมสุขการสร้าง
สุขภาพและเครือข่าย
การสร้างสุขภาพและ
การฟื้นฟูภาวะสุขภาพ
แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส 

1. จัดอบรม ประชุมแกน
น าสร้างในการส ารวจ และ
ดูแลผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสประจ า
หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ 
2. จัดการส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสุขภาพและการ
จัดหากายอุปกรณ์เพื่อใหผู้้
พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อย 
โอกาสสามารถอยูร่่วมใน
ชุมชนได้อย่างปกติสุข 
 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้พิการ ผูด้้อย 
โอกาส ได้รับ
การบริการ 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
บริการสุขภาพท่ัวถึงและ
มีความปกตสิุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๗ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

30 โครงการหอพักสร้างสุข เพื่อให้ผู้ประกอบการ
หอพักมีความรู้เกีย่วกับ 
พรบ.หอพัก 

1. จัดอบรมเครือข่าย
ผู้ประกอบการหอพัก และ
กิจการอื่นๆ 
2. ผู้ประกอบการหอพักใน
ต าบล จ านวน 250 ราย 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้ประกอบการ
หอพักในต าบล
เข้าร่วมการ
อบรม  

ผู้ประกอบการหอพัก 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.หอพัก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

31 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณสุขภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสุเทพและบ้าน
ดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จ้างแรงงานท าความ
สะอาดศูนย์บริการ
สาธารณสุขท้ัง 2 แห่ง 
2. จ้างผู้ช่วยเหลือบริการ
ผู้ป่วยท่ีมารบับริการจาก
ศูนย์ฯ 

ฯลฯ 
 

400,000  400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้มารบับริการมี
ความพึงพอใจ 

สามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๘ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

32 โครงการทีมหมอครอบครัว เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนใน
เชิงรุก สามารถรักษา 
ดูแลและให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อยา่ง
ทั่วถึง 

จัดเจ้าหนา้ที่ออกเยี่ยม
บ้านดูแลสุขภาพ
ประชาชน ร่วมกับทีมหมอ
ครอบครัวในการ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
กลุ่มผู้ป่วย คนใน
ครอบครัว ผู้พิการ เป็นต้น 

200,000 
(2559:100,000) 

 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้มารบับริการมี
ความพึงพอใจ 

สามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

33 โครงการอบรมเรื่องการท างาน
อย่างปลอดภัย (กายศาสตร์ ใน
ส านักงาน “Ergonomic in 
office”) 

เพื่อให้บุคลากรเทศบาล
ต าบลสุเทพได้ทราบถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
และวิธีป้องกันการ
บาดเจ็บจากการท างาน
ในส านักงาน  

1.อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การท างานอย่างปลอดภยั
(กายศาสตร์ ในส านักงาน) 
2.บุคลากรในส านักงาน 
จ านวน 100 คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละ80ของ
ลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการอบรม
ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีที่
ก าหนดไว ้

บุคลากรเทศบาลต าบลสุ
เทพ ได้รับความ
ปลอดภัยจากการท างาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๓๙ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

34 โครงการอบรมผู้ประกอบการ  
ตู้น้ าดื่มอัตโนมตัิ (ตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ) 

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ตู้น้ าดื่มอัตโนมตัิ ไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและแนวทาง
เฝ้าระวังและการ
บ ารุงรักษาตู้น้ าดื่ม
อัตโนมัต ิ
2.เพื่อเฝ้าระวังคณุภาพ
น้ าดื่มจากตู้น้ าดื่ม
อัตโนมัต ิ
4. เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคน้ าดื่มอัตโนมตัิที่
ปลอดภัย 

1.อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
ผู้ประกอบการ 
2.ผู้ประกอบการน้ าดื่ม
อัตโนมัติ (ตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ) ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ 100 คน 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรม
ตามวันเวลาและ
สถานท่ี ท่ี
ก าหนดไว ้

1.ผู้ประกอบการไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการเฝ้าระวัง การ
บ ารุงรักษาตู้น้ าอัตโนมตัิ
ได้อย่างถูกต้อง 
2.ประชาชนได้บรโิภค
น้ าดื่มที่สะอาดปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๔๐ 
 

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: 5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

35 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของประชาชน 

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง บริเวณที่
สาธารณะ ส าหรับหมู่บ้าน
ในต าบลสเุทพ ท้ัง 15 
หมู่บ้าน แห่งละ 1 ชุด  

1,500,000  1,500,000 1,500,000 จ านวนหมู่บ้านที่
มีเครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง 
(1 หมู่บ้าน/ปี) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 

36 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอรวมทั้ง
พัฒนาการกีฬาในต าบล 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้านท้ัง 
15 หมู่บ้าน ในการส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา           
สุเทพเกมส์และแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “สุเทพลีก” โดย
จ่ายตามรายหัวนักกีฬาแต่
ละประเภทท่ีหมู่บ้านจัดส่ง
เข้าร่วมแข่งขัน 

400,000 
(2559:400,000) 
(2558:400,000) 
(2557:400,000) 

 400,000 400,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาและใช้เวลาว่างใน
การออกก าลังกายอยู่
เสมอ 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.01 


