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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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต าบลสุเทพ               
“สุเทพเกมส์” 
 

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
รวมทั้งพัฒนาการกีฬาใน
ต าบล 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล   
สุเทพ ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพได้รับ
การส่งเสริม          
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย
และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา ด้วย
กีฬาอย่างน้อย 5 
ชนิด 
 
 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาและใช้เวลาว่างใน
การออกก าลังกายอยู่
เสมอ 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เด็ก และ
เยาวชน ภายในต าบล 
สุเทพ ได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถดา้นกีฬา 

1. จัดฝึกอบรมทักษะ
ความสามารถดา้นกีฬา
ต่างๆ ในช่วงหลังเลิกเรยีน 
วันหยุดเสาร-์อาทิตย์ 
2. จัดแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กและเยาวชน  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
50 คน 

เด็กและเยาวชน 
ภายในต าบลสเุทพ ได้
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถ ด้าน
กีฬาให้มีทักษะที่เพิ่ม
สูงขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์การกีฬา และ
การแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ทั้ง 15 
หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์ใช้ใน
การออกก าลังกาย  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา
เพื่อเอามาไว้ใช้ในกอง
การศึกษา และมอบให้แต่
ละหมู่บา้น จ านวน 15 
หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ ไว้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป ได้รบัวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬา  

1.ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการออก
ก าลังกาย 
2.หมู่บ้านมีวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬาในการ
ออกก าลังกาย 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง สนามกีฬา
เทศบาล และลานกีฬา
ภายในต าบล 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬา ลานกีฬา ใน
ต าบลและปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ให้มสีภาพที่ใช้
งานได้และให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล
และรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้ังระดับ
ต าบลอ าเภอและจังหวัด 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ลาน
กีฬา สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพ และลานกีฬา
ในต าบล ดังนี ้
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สนามฟุตบอลให้เป็น
มาตรฐาน 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สนามวอลเลย์บอลที่ช ารุด  
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม
หลังคาอัฒจันทร์ที่เริ่ม
ช ารุด 
 

3,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. จ านวนสนาม
กีฬาท่ีได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด จ านวน 
1 แห่ง 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
การใช้บริการ
สนามกีฬา           
ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบลสุเทพมี
สนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน และมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง พร้อมตดิตั้งไฟ
กิ่งรอบสนามลู่วิ่ง และรอบ
บริเวณสนามกีฬา 
5. ปรับปรุงระบบประปา 
ระบบระบายน้ า 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่ง 
6. ก่อสร้างอัฒจันทร ์
7. ก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬาหมู่บ้านในต าบลสเุทพ 
(หมู่ที่ 1-15) 
8. ก่อสร้างเสาธง 
 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
ฟุตซอล บาสเกตบอล 
10. ก่อสร้างบันได
คอนกรีตบรเิวณทางเข้า-
ออกสนามกีฬาเทศบาล 
ด้านทิศตะวันออก ขนาด
ความ 1.50x1.80 เมตร 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “สุเทพลีก” 
(Suthep League) 
ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนภายในต าบล
สุเทพ 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนภายในต าบลสุ
เทพได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกก าลังกายและมีการ
จัดกิจกรรมด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล
ลีก 7 คน ให้แก่เยาวชน 
และประชาชน ได้มีการ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะฟุตบอลให้
เพิ่มมากข้ึน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เด็ก เยาวชน  
และประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
อย่างน้อย 
สัปดาหล์ะ 2 
ครั้งตลอดทั้งป ี
 
 
 
 

เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล           
สุเทพ ไดม้ีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาตลอดทั้งป ี

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนภายใน
ต าบลสุเทพ ไดม้ีการ
พัฒนานักกีฬาให้มีทักษะ 
ความสามารถดา้นกีฬา
ให้สูงข้ึน รวมทั้งเป็นการ
สร้างช่ือเสียงให้แก่
เทศบาลต าบลสุเทพ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันประเภทต่างๆ 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ตามความเมาะสม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

200,000 
 

1. เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในต าบลสเุทพ มี
ทักษะ และ
ความสามารถ
ด้านกีฬา เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. การส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 
ได้รับรางวัล 
 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ภายใน
ต าบลสุเทพ ได้พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ 
ด้านกีฬาให้มีทักษะที่
เพิ่มสูงขึ้น 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ศักยภาพคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลสุเทพให้
สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนิน งานของสภาเด็ก
และเยาวชนอย่างเข็มแข็ง 
2. เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อม 
โยงกลุ่มเด็กและเยาวชน
ภายในต าบลสุเทพท่ีมีการ
ด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
และรูปธรรม 
 

1. จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และ
แนวคิดในการด าเนินงาน 

ฯลฯ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 คณะกรรมการ มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานของ
สภาเด็กและ
เยาวชนอย่าง
น้อยร้อยละ 75 

คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน  มี
ศักยภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน ได้อย่าง
เข็มแข็ง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



274 
 

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 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชน 

1. จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
บริเวณทีส่าธารณะใน
หมู่บ้าน ส าหรับหมู่บา้นใน
ต าบลสุเทพ ท้ัง 15 
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-15) 
อย่างน้อยแห่งละ 1 ชุด 
2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
จ านวน 2 แห่ง ในหมู่บ้าน
สุเทพาลัย หมู่ที่ 5 บ้าน          
ร่ าเปิง 

ฯลฯ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนหมู่บ้านที่
มีเครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง (อย่าง
น้อยปีละ 1 
หมู่บ้าน) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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