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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านสันลมจอย 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านสันลมจอย 
หมู่ที่ 13 เป็นศูนย์
ต้นแบบการด าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ของต าบล 

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดกิจกรรมสาธิตหรือ
บรรยายให้ความรู้แกผู่้ที่
เข้ามาศึกษาดูงาน 
3. จัดอบรมและศึกษา            
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การด าเนินงานแก่คณะ 
กรรมการศูนย์ฯ 

ฯลฯ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์กลางการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 
1 แห่ง 

เป็นศูนย์เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณะศึกษาดูงาน  
เด็ก/เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านกองบิน 41            

เพื่อสนับสนุนศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านกองบิน 
41 หมู่ที่ 3 เป็นศูนย์
ต้นแบบการ          
ด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ต าบล 

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงานเพื่อให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น เครื่องบดเศษไม้ ใบไม้ 
2. มีกิจกรรมสาธิตหรือ
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเข้า
มาศึกษาดูงาน 
3. จัดอบรมและศึกษา           
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ด าเนินงานแก่คณะ 
กรรมการศูนย์ฯ 
5. ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
เป็ด แพะ บ่อเลี้ยงปลา 

ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 มีศูนย์กลางการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 
1 แห่ง 

เป็นศูนย์เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณะศึกษาดูงาน  
เด็ก/เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการศูนย์เรยีนรู้ชุมชน
พอเพียงเทศบาลต าบลสุเทพ 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรูด้้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้าง
ความรู้ในศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านโป่งน้อย 
หมู่ที่ 6 และกลุ่มเลี้ยง
หมูด า หมู่ที่ 13 

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงานเป็นศูนย์
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 
2. มีกิจกรรมสาธิตหรือ
บรรยายให้ความรู้แกผู่้ที่
เข้ามาศึกษาดูงาน 
3. จัดอบรมและศึกษา           
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การด าเนินงานแก่คณะ 
กรรมการศูนย์ฯ 
 
 
 

80,000 80,000 80,000 
 

80,000 
 

มีศูนย์กลางการ
เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน 
จ านวน 2 แห่ง 
 
 

เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ ต้นแบบในการ
ด าเนินชีวิตแบบวิถี
พอเพียง โดยการยดึถือ
ความประหยัด ตดัทอน
ค่าใช้จ่าย ลดละความ
ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
ของสมาชิกกลุ่มและ
ประชาชนในชุมชน  
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มผู้ประกอบการ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในด้านตา่งๆ 
รวมทั้งไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาดูงานกลุม่
อาชีพ หรือกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 

1. จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพสินค้า ด้านการ
บริการ ด้านการบรหิาร
จัดการ และด้านการ
พัฒนาบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น 
2. ส่งเสริมการตลาด 
3.ประชาสัมพันธส์ินค้า
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
และกลุม่ผู้ 
ประกอบการ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพ 

1. กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มผู้ประกอบการ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและได้รับ
ประสบการณ์ตรงใน
การน ามาประยุกต์ใช้
และบรหิารจดัการกลุ่ม 
2. มีช่องทางในการ
จ าหน่ายและแลก 
เปลี่ยนสินค้าเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
กลุ่มผู้ประกอบอาหารพื้นเมือง 

เพื่อเพ่ิมทักษะอาชีพ
การประกอบอาหาร
พื้นเมือง 
 

1. จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ
อาชีพผู้ประกอบการ
อาหารพื้นเมือง 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรม จ านวน 25 คน 
 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าอบรม
สามารถ
ประกอบอาชีพ
ได ้

กลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารพื้นเมืองได้รับ
การเพิ่มพูนทักษะ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
การจัดดอกไม ้

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
จัดดอกไม้แก่กลุ่มสตร ี

1. จัดอบรมการจดัดอกไม้
แก่กลุ่มสตรีในต าบล 
2. กลุ่มสตรีในต าบลเข้า
ร่วมอบรม จ านวน 40 
คน 
 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าอบรม
สามารถ
ประกอบอาชีพ
ได ้

ผู้ผ่านการอบรมมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาอาชีพตาม
ความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป 
มีรายได้ มีงานท าและ
พึ่งพาตนเองได ้

1. จัดอบรมอาชีพตาม
ความถนัดและความสน
ของประชาชน อาทิ 
อาชีพนวดแผนไทย เย็บ
ผ้า ท าขนม แกะสลักผัก
และผลไม้ ท าไม้กวาด                 
ท าดอกไม้จันท ์การเพาะ
เห็ด การปลูกมะนาว การ
ท าน้ ายาล้างจาน เลี้ยง
สัตว์ ฯลฯ 
2. ประชาชนผู้สนใจใน
ต าบล จ านวน 100 คน 

ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ที่ผ่านการ
อบรมมีความรู้
สามารถ
ประกอบอาชีพ
และพึ่งพา
ตนเองได ้

ประชาชนมีรายได้  
มีงานท าและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะ
เห็ดเพื่อวิถีพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟ้า เป็นอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ให้แก่
สมาชิกกลุ่ม 

1. ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
นางฟ้าแก่กลุ่มสตรีและ
ครอบครัวบ้านใหม่  
หมู่ที่ 6 
2. จ านวนสมาชิกกลุ่มที่
เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
30 คน 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกกลุ่มเข้า
ร่วมโครงการ
และมีแหล่ง
อาหารที่ปลอด
สารพิษ                
รับประทาน 

สมาชิกกลุ่มมีอาชีพ
เสรมิสามารถเพิม่รายได้
ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 


