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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนระดับปฐมวัย ให้มี
ความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและ
ทักษะสมวัย 
2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนระดับ
ปฐมวัยในการเข้าสู่ระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป   
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ได้พัฒนาทักษะวิชาการ
หรือทักษะพัฒนาการ หรือ
แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

จัดการแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียน
ปฐมวัย 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง 
(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของ
ตัวแทนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน  
(ร้อยละ 100) 

1. นักเรียนระดับปฐมวยั มี
พัฒนาการด้านทกัษะ
วิชาการ  และพัฒนาการ
ตามวัยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และมีความพร้อมทีจ่ะเข้า
เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ต่อไป 
2. ครูผู้สอนปฐมวัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยให้ตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
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 : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
กองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดั
การศึกษาปฐมวัยในด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

การจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ความรู้ความเข้าใจและเพื่อ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ,
การเฝ้าส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในแต่ละช่วงวัย, การผลิต
สื่อ, การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการ ศึกษา
ปฐมวัยในด้านต่างๆ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
(ร้อยละ 100) 
 
 

บุคลากรกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดั
การศึกษาปฐมวัยใน
ด้านต่าง ๆ และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประ-ยุกต์ใช้ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
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 : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการกีฬาสุขสันต์
เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย 

 

1. เพื่อสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้นักเรียน 
ปฐมวัยท่ีเข้าร่วม
โครงการทุกคนได้พัฒนา
ศักยภาพ และได้
แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้าน
กีฬาร่วมกัน 
2. ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายการศึกษา
ปฐมวัย  

จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1. ร้อยละของ
นักเรียนปฐมวัยทุก
คนที่เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนา
ศักยภาพ และได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา
ร่วมกัน  
(ร้อยละ 100) 
2. จ านวน
สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(อย่างน้อย 8 แห่ง) 

1. นักเรียนปฐมวัยทุก
คนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาศักยภาพ และ
ได้แสดงออกถึงความ 
สามารถทางด้านกีฬา
ร่วมกัน 
2. การจดัการศึกษา
ปฐมวัยมีประสิทธิภาพ
และมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายการศึกษา
ปฐมวัยมากขึ้น 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
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 : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพื่อสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลสุ
เทพ และผู้ปกครองได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
และท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน   
 

จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบล          
สุเทพ ท้ัง 3 แห่ง และ
ผู้ปกครอง 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
เล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล
ต าบล สเุทพ 
และผูป้กครองที่
ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลสุเทพ 
และผูป้กครองได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
และท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน   
 
 

ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริม
ให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาตนเอง 

ท าการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ใน
สังกัดเทศบาลต าบล            
สุเทพ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผลการนิเทศ
ภายในสถาน 
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเป็นท่ี
ยอมรับได ้

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รบั
การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และไดร้ับ
ค าปรึกษา/ข้อเสนอ 
แนะในการส่งเสรมิให้
การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
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 : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อจัดท าการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง 

1. จัดท าเอกสาร
ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถาน 
ศึกษา ในระดับด ี

สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่ง 
ในสังกัดเทศบาลต าบล 
สุเทพ ไดร้ับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

กองการศึกษา 
ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 

7 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชน รวมไป
ถึงเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชน ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุน ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพและพื้นท่ี
ใกล้เคียง ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านต่างๆ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ
(600 คน) 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ
และในเขตพื้นท่ี
ใกล้เคียง ได้แสดงออก
ถึงความสามารถในด้าน
ต่างๆ 

กองการศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบล สเุทพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตจ านวน 3 แห่ง 
และส าหรับโรงเรยีนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 
จ านวน ๕ แห่ง 

2,200,000 
 

2,200,000 
 

2,200,000 
 

2,200,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ
ก่อนประถมถึง 
ป.6 ไดร้ับอาหาร
เสรมินม 
(ร้อยละ 100) 

1. นักเรียนไดร้ับ
อาหารเสริม(นม)อย่าง
เพียงพอและมีคณุภาพ 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์ตามวยั 

กองการศึกษา 

9 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
อนามัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง ในการ
บริหารจดัการเกี่ยวกับ
อาหารกลางวันและค่า
จัดการเรียนการสอน   
(รายหัว) 

1,500,000 
 
 
 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนศพด.ได้
รับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ถูก
หลักอนามัย 
(ร้อยละ 100) 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจดัท าวารสาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
และการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
3 แห่ง 

จัดท าวารสารรายเดือน 
รายปี และสมดุสื่อสาร
ผู้ปกครอง และชุมชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรม
ของ ศพด.  
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง ชุมชนได้
ทราบถึงกิจกรรม และ
การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 



217 
 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อช้ีแจงผู้ปกครอง
เกี่ยวกับนโยบายและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งแลกเปลี่ยนแนวคดิใน
การพัฒนา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
แห่ง 

จัดประชุมผู้ปกครองของ
เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมการประชุม  
(ร้อยละ 100) 

ผู้ปกครอง ไดร้ับทราบ
นโยบายและการจัด
กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดในการพัฒนา
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรยีน 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการประชุม/ศึกษา
ดูงานของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น
แนวความคิด และ
ก าหนดแนวทางในการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง 

จัดการประชุมและศึกษาดู
งานคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวนครั้งของ
การจัดประชุม/
ศึกษาดูงานของ
กรรมการ ศพด. 
(ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง/ศพด. 1 
แห่ง) 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วม
แลกเปลี่ยนแนวความคิด 
และก าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

13 โครงการจดักิจกรรม
ประเพณี วันส าคญั 
และกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน 
ส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้
เกี่ยวกับประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ ของไทย 
และได้ร่วมอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง 
เช่น วันลอยกระทง วันปี
ใหม่ วันเด็ก วันเข้าพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 จ านวนเด็กเล็กได้
มีส่วนร่วมการจัด
กิจกรรม 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
เกี่ยวกับประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ และได้มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ทุกด้านของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กได้เรยีนรูผ้่าน
กิจกรรม และ
กระบวนการที่
หลากหลายเพื่อให้เกดิ
การพัฒนาทุกด้านอย่าง
สมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการการเรียนรู้ทุก
ด้านของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง เช่น 
การแข่งขันกีฬา การ
แข่งขันวิชาการ มอบ
วุฒิบัตร การเสรมิทักษะ
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 
cooking อาหารพื้นบ้าน 
นิทานพาเพลิน หนังสือเดิน
ได้ ฯลฯ 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 ร้อยละของเด็ก
เล็กได้เรยีนรูผ้่าน
กระบวนการที่
หลากหลาย และ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพทุกด้าน
อย่างสมวัย 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ผา่น
กระบวนการที่
หลากหลายและ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพทุกด้านอย่าง
สมวัย 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมลักษณะที่พึง
ประสงคส์ าหรับเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง มีลักษณะที่
พึงประสงค์เป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมอย่างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับเด็ก เช่น กิจกรรม
ออมทรัพย์ ประชาธิปไตย
ในห้องเรียน วิถีพุทธ             
หนูน้อยคุณธรรมจริยธรรม 
เศรษฐีน้อย ธนาคาร ความ
ดี ตามรอยพออย่าง
พอเพียง หนูน้อยรักษ์โลก  

ฯลฯ 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการส่งเสรมิ
ให้มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มลีักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และมี
พัฒนาการสมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้เด็ก
ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย 
เช่น หนูรัก ฟ.ฟัน ยิ้มสวย
ฟันใส ส่งเสรมิอนามัยเด็ก 
ตรวจสุขภาพเด็ก ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
และมีพัฒนาการ
สมวัย (ร้อยละ 
100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และมี
พัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

17 โครงการเปิดกิจกรรม
ความรูสู้่โลกกว้าง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กได้เรยีนรู้จากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ อย่าง
หลากหลายทั้งในและ
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกอย่าง
หลากหลาย เช่น แหล่ง
เรียนรู้ชุมชน สวนสัตว์ ไนท์
ซาฟารี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้เรียนรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
อย่างหลากหลาย และ
น าไปประยุกต์ใช้ได ้

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการผลติสื่อและ
นวัตกรรม 

เพื่อให้เด็กใน ศพด. มีสื่อ
การเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัย สวยงาม น่าสนใจ 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 
ผลิตสื่อการเรียนรู้ อย่าง
น้อย คนละ 1 ช้ิน  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 จ านวนสื่อและ
นวัตกรรมที่ถกู
ผลิตขึ้นและมกีาร
รายงานผลการใช้
งาน 
(อย่างน้อย 9 ชิ้น) 

เด็กใน ศพด. มีสื่อการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับ
วัย สวยงาม น่าสนใจ 

ศพด.ทต.สเุทพ 

19 โครงการร้อยรักสาย
สัมพันธ์ 

เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง 
และครไูด้ท ากจิกรรม
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

เด็ก ผู้ปกครอง และครูของ 
ศพด.ทต.สเุทพ จ านวน 
200 คน ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็ก 
ปกครอง และครู
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน มี
ความสัมพันธอ์ัน
ดีต่อกัน (ร้อยละ 
100) 

เด็ก ปกครอง และครู
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดตี่อ
กัน 

ศพด.ทต.สเุทพ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการจ้างเหมา
คนงานรายวัน
ปฏิบัติงานใน ศพด.ทต.
สุเทพ 
 

เพื่อให้ ศพด.ทต.สุเทพมี
บุคลากรที่เพยีงพอต่อ
จ านวนเด็ก 
 

จ้างเหมาคนงานรายวัน 
จ านวน 2 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 อัตราส่วนครูพี่
เลี้ยงต่อจ านวน
เด็กของ ศพด. 

ศพด.ทต.สเุทพ มี
จ านวนบุคลากร
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

ศพด.ทต.สเุทพ 

21 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลสุเทพ 
 
 

เพื่อให้อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลสุเทพ มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย 
 
 
 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ โดยการติด
กระจกโดยรอบตัวอาคาร 
สร้างมุมส าหรับตดิตั้ง
โปรเจคเตอร์อย่างถาวร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคารที่
ปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม  

(1 แห่ง) 

เทศบาลต าบลสุเทพมี
อาคารอเนกประสงค์ ท่ี
เหมาะสมต่อการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล          
สุเทพ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 
มีภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสม  
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สุเทพ
ดังนี ้
1. ก้ันเพดานห้องเรียน 
และห้องโถง 
2. ติดตั้งผ้าม่านกันแสง 
3. ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
เด็กเล็ก แยกชาย-หญิง 
4. ซ่อมแซมบริเวณหลังคา
อาคาร ศพด. 

ฯลฯ 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวนรายการที่
ศพด.ทต.สเุทพ
ได้รับการปรับ 
ปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความเหมาะสม 
เอื้อต่อการเรียนรู ้
(3 รายการ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสุเทพ มี
ภูมิทัศน์ที่มีความ
เหมาะสม เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ศพด.ทต.สเุทพ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยปุย 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยปุย มี             
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม  เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

1. ก่อสร้างประต ู
2. ก่อสร้างรั้ว 
3. ปรับปรุงบันไดและ
ทางเดินระหว่างห้องน้ า 
4. จัดท าหลังคากันฝน
ด้านหน้าอาคาร ศพด. 
5. จัดท าป้าย ศพด.บ้าน
ดอยปุย จ านวน 3 จดุ 

ฯลฯ 
 
 
 

 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวนรายการที่ 
ศพด.บ้านดอย
ปุยไดร้ับการ
ปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ให้มี
ความเหมาะสม 
เอื้อต่อการเรียนรู ้
(7 รายการ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยปุย มีภมูิทัศน์ท่ีมี
ความเหมาะสม เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ศพด.บ้านดอยปุย 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยสุเทพ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยสุเทพ ม ี        
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

1. การปรับสนามและพื้นท่ี
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. จัดท าป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ 
จ านวน 2 จุด 
3. ติดตั้งมุ้งลวดทั้ง
หน้าต่างและประตูบริเวณ
โดยรอบอาคาร ศพด.  
4. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคารเรยีน ศพด. 

ฯลฯ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนรายการที่ 
ศพด.บ้านดอย        
สุเทพ ไดร้ับการ
ปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ให้มี
ความเหมาะสม 
เอื้อต่อการเรียนรู ้
(3 รายการ) 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยสุเทพ มภีูมิทัศน์ที่
มีความเหมาะสม เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ 

ศพด.บ้านดอย          
สุเทพ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการเตรยีมความ
พร้อมในการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งโรงเรยีน
อนุบาล 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งโรงเรยีนอนุบาล 
เช่น การจัดท าประชาคม 
เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 ข้อมูลในการ
จัดตั้งโรงเรียน
แสดงถึงล าดับ
ขั้นตอนท่ีพร้อม
น าไปต่อยอดได้ 
(ข้อมูลฉบับ
สมบูรณ์  1 ชุด) 
 
 
 
 
 
 

สามารถจัดท าข้อมลู
ส าหรับการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลที่มี
ความเหมาะสมกับ
เทศบาลต าบลสุเทพ 

กองการศึกษา 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลสุเทพและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาให้สอดรับ
กับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย แนวนโยบายการ
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพในการกา้วสู่
สังคม AEC  

จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาครู
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ระดับปฐมวัย และคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร
ของเทศบาลต าบลสุเทพ  
ตามแนวนโยบายการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพใน
สังคม AEC 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหลัก สตูร
สถานศึกษาท่ี
สมบูรณ์และถูก
ประกาศใช้ 
(สถานศึกษาละ 
1 เลม่) 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
ระดับปฐมวัยดียิ่งข้ึน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่งมีหลักสตูร
สถาน ศึกษาที่สอดรับ
กับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย แนวนโยบาย
การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพในการก้าวสู่
สังคม AEC 
 

กองการศึกษา 
และ ศพด. 
ทั้ง 3 แห่ง 

แบบ ผ.01 
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