
๑๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

๑ โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมเนื่องในวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ได้สบืสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม และ
เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อ
ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงาม และเป็นการ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ที่เรา
นับถือ โดยมีเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 
1,000 คน 
 
 
 

25๐,๐๐๐ 
(2559:300,000) 
(2558:250,000) 
(2557:250,000) 

 
 

 25๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม และร่วม
แสดงความ
กตัญญูกตเวทีตา 
ต่อผู้ใหญไ่ม่น้อย
กว่า 1,000 คน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงาม และเป็นการ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ที่เรา
นับถือ 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ได้สบืสานประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยไว้ ในการถวาย
เทียนพรรษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพทั้ง 15 
หมู่บ้านได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย โดยการ
ถวายเทียนพรรษาให้แต่
ละวัด 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
(2559:100,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 
 

 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
มีเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ เข้า
ร่วมสืบสาน
ประเพณี ถวาย
เทียนพรรษาให้
แต่ละวดั 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพทั้ง 
15 หมู่บ้านได้ถวาย
เทียนพรรษาร่วมกัน 
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยไว้และสืบทอด
ประเพณี  

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมประเพณีเดิน
ขึ้นดอย 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ได้สบืสานประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ล้านนา รวมถึงเป็นการ
ร าลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย
ที่ได้น าในการสร้างถนน
ขึ้นดอยสุเทพ 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

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

10๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 
 

 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
มีเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ เข้า
ร่วมสืบสาน
ประเพณีเดินข้ึน
ดอย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของล้านนา 
รวมถึงเป็นการร าลึกถึง
ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่ีได้น า
ในการสร้างถนนข้ึนดอย
สุเทพ 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นอันดีงามของชาว
ล้านนาไว้และเป็นการ
แสดงความกตัญญตู่อ
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ  

1. การน าเคร่ืองสักการะด า
หัว เคร่ืองด าหัวแบบล้านนา 
ไปสระเกล้าด าหัวเพ่ือ
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เช่น 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
และพระเถรานุเถระ 
2. อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ตามโครงการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม
ของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
การจัดขบวนรดน้ าด าหัวตาม
ประเพณีของชาวเชียงใหม่ 
สืบทอดประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

7๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:30,000) 

 
 

 7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใน
เขตเทศบาล
ต าบลสุเทพให ้
ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้ใหญ่
ที่เคารพนับถือ 
อย่างน้อย 150 
คน 
 
 

ได้ส่งเสรมิและสนับสนุน
การสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม และ              
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อันดีงามของชาวล้านนา
ไว้และเป็นการแสดง
ความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือ 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ร่วม
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดอยู่คู่ชุมชนและ
สังคมสืบไป 

จัดกิจกรรมลอยกระทง 
ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท้ัง 15 หมู่บ้าน
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ได้ร่วม
กิจกรรมท าซุม้ประตูป่า 
ท ากิจกรรมลอยกระทง 
และปล่อยโคมลอย เพื่อ
เป็นการขอขมาต่อแม่น้ า
คงคา 
 
 
 
 
 

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

 

 30,000 
 

30,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง ด้วยการ
จัดท าซุม้ประตู
ป่า ลอยกระทง 
และปล่อยโคม
ลอย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีเทศบาล 
ได้ร่วมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้สืบ
ทอดอยู่คู่ชุมชนและ
สังคมสืบไป 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6 โครงการคนดีศรสีุเทพ 1. เพื่อยกย่อง เชิดชู
เกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณของผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
ต าบลสุเทพ 
2. เพื่อใช้เป็นทรัพยากร
บุคคลต้นแบบที่ดีแกเ่ด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
ต าบลสุเทพ 
 
 
 
 

1. ค้นหาบุคคลดีเด่นด้าน
วัฒนธรรมในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ เป็นบุคคล
ต้นแบบให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในต าบล           
สุเทพ 
2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต าบลสุเทพ เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 

20,000  20,000 20,000 มีบุคคลดีเด่น
เป็นบุคคล
ต้นแบบด้าน
วัฒนธรรมของ
ต าบลสุเทพ
อย่างน้อย 6 คน 

มีบุคคลดีเด่นด้าน
วัฒนธรรมในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ เป็น
บุคคลต้นแบบให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
ต าบลสุเทพ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการจดัเวทีเสวนาเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่อน าองค์ความรู้ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นต าบลสุเทพที่ได้ 
ไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกันตามประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้สภา
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล          
สุเทพ ในการจัดเวทีเสวนา
เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น ใหเ้กิดองค์ความรู้
ทางพิธีกรรมต่างๆ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นต าบลสุเทพ ที่
ถูกต้อง 
 
 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

มีเวทีเสวนาใน
ประเด็นส าคญั
หรือเป็นปัญหา
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม/ 
ประเพณี/ 
ศาสนาของ
ท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 เวท ี

เกิดองค์ความรู้ทาง
พิธีกรรมต่างๆ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นต าบลสุเทพ ที่
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

8 โครงการประชุมจัดตั้ง
เครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต าบลสุเทพ   

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
วัฒนธรรมชุมชน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พิธีกรรม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของคนในชุมชน 
2. เพื่อน าองค์ความรู้จาก
เครือข่ายชุมชน น าไปสู่
แนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องและเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 

1. จัดประชุมจัดตั้ง
เครือข่ายวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต าบลสุเทพให้
เกิดเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ ในท้องถิ่น
ต าบลสุเทพ 
2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต าบลสุเทพ ในการด าเนิน
โครงการ  

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

มีเครือข่าย
วัฒนธรรม
เกิดขึ้นอย่าง
น้อย 10 
หมู่บ้าน 

เกิดเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ ใน
ท้องถิ่นต าบลสุเทพ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

9 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และอีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความ
สามัคคี หวงแหนผูกพัน
ในชุมชนท้องถิ่นของตน 

1. จัดกิจกรรม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ ไดม้ีส่วนร่วม
ในการศึกษา
พระพุทธศาสนา และรู้จัก
ใช้ธรรมะในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 
2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะสงฆ์ต าบล           
สุเทพเพื่อจัดกิจกรรม/
โครงการ 

8๐,๐๐๐ 
(2559:80,000) 
(2558:80,000) 
(2557:80,000) 

 

 8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 75 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดม้ีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา และมีความ
สามัคคีความรัก หวง
แหน ความผูกพันใน
ชุมชนท้องถิ่นของตน 
 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10 
 

โครงการธรรมะสญัจรเฉลิม
พระเกียรติ 89 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปที่
สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และเสรมิสร้างสติในการ
ด าเนินชีวิตโดยทั่วไป 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะสงฆ์ต าบล           
สุเทพเพื่อจัดกิจกรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชนใน
เขตเทศบาลต าบลสเุทพ
และพื้นที่ใกล้เคยีง ที่สนใจ
ได้ร่วมกิจกรรมในการฟัง
ธรรมะ ตามวัดต่างๆในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 

15๐,๐๐๐ 
(2559:130,000) 
(2558:130,000) 
(2557:130,000) 

 

 15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

พุทธศาสนิกชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ธรรมสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
75 
 
 
 
 
 

พุทธศาสนิกชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพและ
พื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจได้
เสรมิสร้างกิจกรรม
ในทางศาสนา และ
เสรมิสร้างสติในการ
ด าเนินชีวิต 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

11 โครงการจดักิจกรรมสมโภช
และพิธีอัญเชิญน้ าสรง
พระราชทาน งานไหวส้าป๋ารมี
พระบรมธาตุดอยสุเทพ                  
ในวันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 
ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปที่
สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และสบืทอดประเพณี
วัฒนธรรมของต าบล 
 
 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
พระธาตุดอยสุเทพ                
ราชวรวิหารส าหรับจัด
กิจกรรมตามโครงการจดั
กิจกรรมสมโภชและพิธี
อัญเชิญน้ าสรง
พระราชทาน งานไหว้
สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอย
สุเทพในวันวิสาขบูชา 

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

 

 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
500 คน 

วัดมีการจดักิจกรรมใน
วันวิสาขบูชา ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปที่
สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และสบืทอดประเพณี
วัฒนธรรมของต าบล 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12 
 

โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเฉลมิพระเกียรติ 89
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ดีงามให้
เยาวชนเป็นผูม้ีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต  และเยาวชนมี
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย 

1. จัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกและค่านยิมที่ดี
งามให้เยาวชนเป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต  และเยาวชน
มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย 
2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะสงฆ์ต าบล            
สุเทพในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ                            

15๐,๐๐๐ 
(2559:120,000) 
(2558:120,000) 
(2557:120,000) 

 
 

 15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

1. เยาวชนชาย 
เข้าร่วมบรรพชา
สามเณร ไม่น้อย
กว่า 250 คน 
2. เยาวชนชาย
ในต าบลสเุทพ
และเยาวชนชาย
ทั่วไป มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
ไทยได้รับการ
ปลูกจิตส านึก
และค่านิยมที่ด ี

เยาวชนเป็นผูม้ีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวติ และมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

13 โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วัดในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชน 
เพื่อให้ได้รับคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาจน
สามารถน าพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใหเ้กิด
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณให้
วัดในเขตเทศบาลต าบล          
สุเทพจ านวน 9 แห่ง แห่ง
ละ 15,000 บาท เพื่อจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่
พุทธศาสนิกชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพและ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

135,๐๐๐ 
(2559:180,000) 
(2558:180,000) 
(2557:120,000) 

 

 135,๐๐๐ 135,๐๐๐ จ านวนวัด (8 
แห่ง) ที่ได้รับงบ 
ประมาณ          
สนับสนุน แห่ง
ละ 15,000 
บาท 

วัดในเขตเทศบาลต าบล
สุเทพจัดได้กิจกรรม
ปฏิบัติธรรมให้แก่
พุทธศาสนิกชน เพื่อให้
ได้รับคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาจน
สามารถน าพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใหเ้กิด
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

14 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้นในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชน 
และประชาชน ได้
ด าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ของ
ชาวล้านนาไว้  

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรมของ
แต่ละหมู ่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ  
หมู่บ้านละ 100,000 บาท 
เช่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง, 
ประเพณีลอยกระทง, 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา, 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ, งานด า
หัวผู้สูงอายุ, งานวันเด็ก, 
เลี้ยงเสื้อบ้าน, เลี้ยงผีปันน้ า, 
วันเปิดทางขึ้นดอยสุเทพ, ปี
ใหม่ม้ง, ปีใหม่ลีซู เป็นต้น 

1,500,000 
(2559:1,363,000) 
(2558:1,345,000) 
(2557:1,315,000) 

 
 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
ได้รับประมาณ
เงินอุดหนุนใน
การจัดกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันอนุรักษ์ศาสนา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของล้านนาไว ้
 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

15 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ส านึกและ
ตระหนักในพระมหา
กรุณาธิคณุที่ทรงมีต่อ
พสกนิกร 
2. เพื่อให้เกิดและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 
 

1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม (วัน
พ่อแห่งชาติ) มีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
500 คน 
2. อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้นท้ัง 
15 หมู่บ้าน ในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว (วันพ่อ
แห่งชาติ) หมู่บ้านละ 
2,500 บาท 

80,000 
(2559:37,500) 
(2558:37,500) 
(2557:37,500) 

 

 

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

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

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

16 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ส านึกและ
ตระหนักในพระมหา
กรุณาธิคณุที่ทรงมีต่อ
พสกนิกร 
2. เพื่อให้เกิดและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 
 

1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 
500 คน 
2. อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้นท้ัง 
15 หมู่บ้าน ในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) หมู่บ้าน
ละ 2,500 บาท 

80,000 
(2559:37,500) 
(2558:37,500) 
(2557:37,500) 

 

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

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

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
การจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้
ประดับ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงามของจังหวัด
เชียงใหม่ และเป็นการ
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันอีกด้วย 
 
 
 
 
  

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการจดังานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งท่ี 
41 ประจ าปี 2560 แก่ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เมอืงเชียงใหม ่

35,000 
(2559:30,000) 

(2558:300,000) 
(2557:30,000) 

 
 

 35,000 
 

35,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ให้การอุดหนุน
งบประมาณตาม
อ านาจหน้าที ่

ได้ส่งเสรมิและสนับสนุน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
จังหวัดเชียงใหม่ และ
ช่วยเสริมสรา้งการมสี่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

18 โครงการจดัอบรมและ             
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบล          
สุเทพ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมเทศบาล
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้
และประสบการณ์
ด าเนินงานด้านสภา
วัฒนธรรมกับเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการสภา          
วัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม
ของต าบลสุเทพให้เป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืน 

30,000 
(2559:150,000) 
(2558:30,000) 

 

 30,000 
 

30,000 
 

คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบล            
สุเทพและ
สมาชิกเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม
ต าบลสุเทพ 
ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ 
และศักยภาพใน
การด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมมีศักยภาพ
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมของต าบล        
สุเทพอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

19 โครงการจดัลานกจิกรรม (ลาน
วัฒนธรรมต าบลสุเทพ) 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่วมและแสดงใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย เอก 
ลักษณไ์ทยภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่สืบไป 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชา 
ชนในเขตเทศบาลต าบล         
สุเทพทั้ง 15 หมู่บา้น 
รวมทั้งเด็กนักเรียนจาก
โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ มี
พื้นที่เพ่ือแสดงออก ใน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

250,000 
(2559:350,000) 
(2558:250,000) 
(2557:250,000) 

 250,000 
 

250,000 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบล          
สุเทพและ
นักเรียนจาก
โรงเรียน 5 แห่ง 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ มี
ส่วนร่วมและ
แสดงความ 
สามารถอย่าง
น้อย เดือนละ 2  
ครั้ง 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมและ
แสดงในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย 
เอกลักษณไ์ทยภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ด ารง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

20 โครงการตามรอยจอบแรก       
ครูบาเจ้าศรีวิชัย  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ได้สบืสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ชาวล้านนา และเป็นการ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครูบาเจา้ศรี
วิชัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลสุเทพและ
ประชาชนท่ัวไปได้ร่วมกัน
สืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม และเป็น
การแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อต่อครูบาเจ้าศรี
วิชัย โดยการจัดกิจกรรมการ
เสวนาเกี่ยวกับคุณความดี
ของครูบาเจ้าศรีวิชัย การ
ประกวดการสะสมพระครู
บาศริวิชัย เป็นต้น  
เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน
จ านวน 1,000 คน 

30๐,๐๐๐ 
(2559:300,000) 
(2558:300,000) 
(2557:300,000) 

 
 
 

 30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพและ
ประชาชนท่ัวไป 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงาม และเป็นการ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อต่อครูบา
เจ้าศรีวิชัย   

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.01 



๑๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2.สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ : 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

21 โครงการย้อนยคุวิถีชาวนาไทย 
"ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเดจ็พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ” 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เห็นวิถีชีวิต
ดัง้เดิมในต าบล 

1. จัดกิจกรรมย้อนยุค 
ปลูกข้าววันแม่ วันท่ี 12 
สิงหาคม 
2. จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว
วันพ่อ วันท่ี 5 ธันวาคม 

50,000 
(2557:80,000) 
(2556:80,000) 

 

 50,000 50,000 จ านวนพื้นที่
ปลูกข้าวไม่น้อย
กว่า 2 ไร ่

๑.ประชาชนในต าบลได้
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
๒.เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เห็น
ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของ 
บรรพบุรุษ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

22 โครงการเทศกาลการท่องเที่ยว
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
นิเวศน์และวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง 
ปี 2560 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในต าบล 

1. จัดกิจกรรมเทศกาลการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเชิงนิเวศน์และ
วัฒนธรรมปีใหม่ม้ง 
2. สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินโครงการให้แก่ 
หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย  

400,000  100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(200 คน) 

เป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว และ
สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
ต าบลได้เพิม่มากข้ึน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๑๘๔ 
 

 


