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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมผู้น าการ
ปฏิบัติศาสนพิธ ี

เพื่อให้การปฏิบัต ิ
ศาสนพิธีภายในต าบล
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

1. จัดอบรมมัคนายก
หรือผู้น าการปฏิบตัิ 
ศาสนพิธ ี
2. มัคนายกหรือผู้น าการ
ปฏิบัติศาสนพิธีเข้าร่วม
การอบรม จ านวน 40 
คน 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของมัคนายก
หรือผู้ปฏบิัติ           
ศาสนพิธีไดเ้ข้า
ร่วมการอบรม  

การปฏิบัตศิาสนพิธี
ภายในต าบลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กอง
การศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการอบรมศลิปะและ
ดนตรลี้านนาสู่สากลส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

1. เพื่อปลูกจติส านึก
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดร้ับความรู้
พื้นฐาน และทักษะ
การท างานด้านศลิปะ 

จัดอบรมศลิปะและ
ดนตรลี้านนาสู่สากล
ส าหรับเด็กและเยาวชน
ในเขตต าบล 
สุเทพและทีส่นใจทั่วไป 
จ านวน 60 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมอบรมไดร้ับ
ความรู้พื้นฐาน
และทักษะการ
ท างานด้าน
ศิลปะ ร้อยละ 
100 

1. เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้พื้นฐาน 
และทักษะการท างาน
ด้านศิลปะ และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนไดส้ืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม และเป็นการ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ที่
เรานับถือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพร่วมกันสืบ
สานวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม และ
เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อ
ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ โดยมี
เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน
จ านวน 1,000 คน 
 
 

25๐,๐๐๐ 
 
 

25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ เขา้
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม และร่วม
แสดงความ
กตัญญูกตเวที
ตา ต่อผู้ใหญไ่ม่
น้อยกว่า 
1,000 คน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม และ
เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อ
ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ 

กอง
การศึกษา 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยไว้ ในการ
ถวายเทียนพรรษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพทั้ง 15 
หมู่บ้านได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย โดย
การถวายเทียนพรรษาให้
แต่ละวดั 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) 
ที่มีเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ 
เข้าร่วมสืบสาน
ประเพณี ถวาย
เทียนพรรษาให้
แต่ละวดั 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพทั้ง 
15 หมู่บ้านได้ถวาย
เทียนพรรษาร่วมกัน 
และวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยไว้และสืบ
ทอดประเพณี  

กอง
การศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมประเพณี
เดินข้ึนดอย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของล้านนา 
และเป็นการร าลึกถึง
ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่ีได้
น าในการสรา้งถนน
ขึ้นดอยสุเทพ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพทั้ง 15 
หมู่บ้านได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีของชาวล้านนา โดย
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนเช่น การตั้งโรง
ทานแจกน้ าดื่ม ยาดม 
อาหารต่างๆ เป็นต้น 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) 
ที่มีเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ 
เข้าร่วมสืบสาน
ประเพณีเดิน
ขึ้นดอย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ล้านนา รวมถึงเป็นการ
ร าลึกถึงครูบาเจ้าศรี
วิชัยที่ได้น าในการสร้าง
ถนนข้ึนดอยสุเทพ 

กอง
การศึกษา 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นอันดีงามของ
ชาวล้านนาไว้และเป็น
การแสดงความ
กตัญญูต่อผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือ  

การน าเครื่องสักการะด า
หัว เครื่องด าหัวแบบ
ล้านนา ไปสระเกล้าด า
หัวเพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือ เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
และพระเถรานเุถระ 
 

7๐,๐๐๐ 
 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใน
เขตเทศบาล
ต าบลสุเทพให ้
ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อ
ผู้ใหญ่ที่เคารพ
นับถือ อย่าง
น้อย 150 คน 
 

ได้ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นอันดีงามของ
ชาวล้านนาไว้และเป็น
การแสดงความกตัญญู
ต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับ
ถือ 

กอง
การศึกษา 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ี
เทศบาล ร่วมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ให้สืบทอดอยู่คู่ชุมชน
และสังคมสืบไป 

จัดกิจกรรมลอยกระทง 
ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท้ัง 15 
หมู่บ้านตลอดจน
เจ้าหน้าท่ี ไดร้่วม
กิจกรรมท าซุม้ประตูป่า 
ท ากิจกรรมลอยกระทง 
และปล่อยโคมลอย เพื่อ
เป็นการขอขมาต่อแม่น้ า
คงคา 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ได้
ร่วมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดอยู่คู่ชุมชนและ
สังคมสืบไป 

กอง
การศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจดักิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าไดส้ านึก
และตระหนักในพระ
มหากรณุาธิคณุที่ทรง
มีต่อพสกนิกร 
2. เพื่อให้เกิดและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 
500 คน 

80,000 
 

80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 500 
คน 

1. ประชาชนทุกหมู่
เหล่าไดส้ านึกและ
ตระหนักในพระมหา
กรุณาธิคณุที่ทรงมีต่อ
พสกนิกร 
2. ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.01 



205 
 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจดัอบรมและ             
ทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล          
สุเทพ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมเทศบาล
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์
ด าเนินงานด้านสภา
วัฒนธรรมกับเครือขา่ย
ทางวัฒนธรรม 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการสภา          
วัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมของต าบลสุ
เทพให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
และสมาชิก
เครือข่ายทาง
วัฒนธรรม
ต าบลสุเทพ 
ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ 
และศักยภาพ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมมีศักยภาพ
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมของต าบล        
สุเทพอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 

กอง
การศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจดัลานกจิกรรม 
(ลานวัฒนธรรมต าบลสุเทพ) 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
และแสดงในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย เอก 
ลักษณไ์ทยภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่
สืบไป 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชา 
ชนในเขตเทศบาลต าบล         
สุเทพทั้ง 15 หมู่บา้น 
รวมทั้งเด็กนักเรียนจาก
โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ใน
เขตเทศบาลต าบลสเุทพ 
มีพื้นท่ีเพื่อแสดงออก ใน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ
และนักเรียน
จากโรงเรียน 5 
แห่ง ในเขต
เทศบาลต าบลสุ
เทพ มีส่วนร่วม
และแสดงความ 
สามารถอย่าง
น้อย เดือนละ 
2  ครั้ง 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
และแสดงในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เอกลักษณไ์ทยภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ด ารง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.01 



207 
 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการตามรอยจอบแรก       
ครูบาเจ้าศรีวิชัย  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนไดส้ืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของชาว
ล้านนา และเป็นการ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครูบาเจา้
ศรีวิชัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งาม และเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
ต่อครูบาเจ้าศรีวิชัย โดย
การจัดกิจกรรมการเสวนา
เกี่ยวกับคุณความดีของครู
บาเจ้าศรีวิชัย การประกวด
การสะสมพระครูบาศริวิชัย 
เป็นต้น เป้าหมายผู้เข้าร่วม
งานจ านวน 1,000 คน 
 

30๐,๐๐๐ 
 
 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ
และประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 
1,000 คน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม และ
เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อต่อ
ครูบาเจ้าศรีวิชัย   

กอง
การศึกษา 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมกิจกรรม    
งานพิธีและงานรัฐพิธี 
 

1. เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
สืบทอดศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ี
2. เพื่อจัดกิจกรรม
งานพิธีและงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญตา่งๆ ที่
รัฐบาล หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ก าหนดให้จัดขึ้น 
 
 

การจัดกิจกรรมงานพิธ ี
และงานรัฐพิธี และวัน
ส าคัญต่างๆ ที่รัฐบาล 
หรือจังหวัด หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ก าหนด
จัดขึ้น 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสบืทอด
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ี
 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.01 


