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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 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัอบรม 
ยุวมัคคุเทศก์ 

เพื่อสร้างเครือข่ายใน
ต าบลและน าเสนอ 
ถ่ายทอดประวัตคิวาม
เป็นมา ความส าคัญ
ของผลงานทางด้าน
สถาปัตยกรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ต าบล 

จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ต าบล เป้าหมายจ านวน 
40 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถ
ถ่ายทอด
สถาปัตยกรรม 
และแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
ในต าบลได้ 
ร้อยละ 80 
 
 
 

มีเครือข่ายในต าบลที่
สามารถถ่ายทอด
ประวัติความเป็นมา
ความส าคญัของผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม 
และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ใน
ต าบล 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

1. เพื่ออนุรักษศ์ิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา 
ท้องถิ่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ รวมถึง
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลทางเลือกใหม่
ของการท่องเที่ยว 
 

1. บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน 
2. จัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
อาทิ การพัฒนาฟ้ืนฟู
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมถนนสาย
วัฒนธรรม การปั่น
จักรยานท่องเที่ยว และ
เดินป่าชมธรรมชาติ            
3. การบริหารจดัการ
โฮมสเตย์การปรับปรุง
เส้นทางเดินป่า การสร้าง

300,000 
 

300,000 
 

200,000 200,000 จ านวน
นักท่องเที่ยวท่ี
เข้ามาร่วม
สัมผสักับ
กิจกรรม
ท่องเที่ยวใน
ต าบล อย่าง
น้อยปีละ 
1,000 คน 

1. คนในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษศ์ิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา 
ท้องถิ่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ รวมถึง
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งใหม่ และเป็น
ทางเลือกใหม่ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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เครือข่ายการท่องเที่ยว 
4. ก่อสร้างศาลาพักคอย
ส าหรับนักท่องเที่ยว
บริเวณหน้าพระต าหนัก         
ภูพิงคราชนิเวศน์ และ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ก่อสร้างถนน ขยาย
ถนน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ที่เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

ฯลฯ 
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3 โครงการรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์ 

เพื่อเตรียมการรับ
เสด็จเมื่อทรงแปร
พระราชฐาน 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เตรียมการรับเสด็จใน
โอกาสต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพร้อม        
ในการจัดการ
รับเสด็จฯ และ
ถวาย            
พระเกียรติ ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และสมพระ
เกียรต ิ

มีความพร้อมในการรับ
เสด็จ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.01 


