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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมของอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นอันดีงามของ
ชาวล้านนาไว้และเป็น
การแสดงความกตัญญู
ต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับ
ถือ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการจัดขบวนรดน้ าด า
หัวตามประเพณีของชาว
เชียงใหม่ สืบทอด
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใน
เขตเทศบาล
ต าบลสุเทพให้ 
ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้ใหญ่
ที่เคารพนับถือ 
อย่างน้อย 150 
คน 
 

ได้ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นอันดีงามของ
ชาวล้านนาไว้และเป็น
การแสดงความกตัญญู
ต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับ
ถือ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการคนดีศรสีุเทพ 1. เพื่อยกย่อง เชิดชู
เกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณของผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
ต าบลสุเทพ 
2. เพื่อใช้เป็นทรัพยากร
บุคคลต้นแบบที่ดแีก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลสุเทพ 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต าบลสุเทพ เพื่อ
ด าเนินงานตามโครงการ
คนดีศรสีุเทพ 

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

มีบุคคลดีเด่นด้าน
วัฒนธรรมในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 
เป็นบุคคลต้นแบบ
ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล             
สุเทพ 

สภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบล

สุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจดัเวทีเสวนาเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

เพื่อน าองค์ความรู้ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นต าบลสุเทพที่ได้ 
ไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกันตามประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต าบลสุเทพ ในการจัดเวที
เสวนาเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น ให้เกิด
องค์ความรู้ทางพิธีกรรม
ต่างๆ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นต าบล            
สุเทพ ที่ถูกต้อง 
 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

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

เกิดองค์ความรู้ทาง
พิธีกรรมต่างๆ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นต าบลสุเทพ ที่
ถูกต้อง 

สภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบล

สุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเครือข่าย
วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบล   
สุเทพ   

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
วัฒนธรรมชุมชน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พิธีกรรม วัฒนธรรม 
และประเพณีของคนใน
ชุมชน 
2. เพื่อน าองค์ความรู้
จากเครือข่ายชุมชน 
น าไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็น
แนวทางเดียวกัน 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต าบลสุเทพ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เครือข่ายวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต าบลสุเทพ  

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีเครือข่าย
วัฒนธรรม
เกิดขึ้นอย่าง
น้อย 10 
หมู่บ้าน 

เกิดเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ ใน
ท้องถิ่นต าบลสุเทพ 

สภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบล

สุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ
อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความสามัคคี หวงแหน
ผูกพันในชุมชนท้องถิ่น
ของตน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะสงฆ์ต าบล           
สุเทพเพื่อจัดกิจกรรม/
โครงการพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลสุ
เทพ ได้มสี่วนร่วมใน
การศึกษา
พระพุทธศาสนา และรู้จัก
ใช้ธรรมะในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 
 

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 
 

คณะสงฆ์
ต าบล           
สุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการธรรมะสญัจร เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปที่
สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และเสรมิสร้างสติใน
การด าเนินชีวิต
โดยทั่วไป 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะสงฆ์ต าบล           
สุเทพเพื่อจัดกิจกรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชนใน
เขตเทศบาลต าบลสเุทพ
และพื้นที่ใกล้เคยีง ที่
สนใจไดร้่วมกิจกรรมใน
การฟังธรรมะ ตามวัด
ต่างๆในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

พุทธศาสนิกชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ธรรมสัญจรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
75 
 
 
 
 

พุทธศาสนิกชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ
และพื้นที่ใกล้เคยีง ที่
สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และเสรมิสร้างสติใน
การด าเนินชีวิต 

คณะสงฆ์
ต าบล           
สุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจดักิจกรรมสมโภช
และพิธีอัญเชิญน้ าสรง
พระราชทาน งานไหวส้า            
ป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ                  
ในวันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในวัน                   
วิสาขบูชา ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปที่
สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และสบืทอดประเพณี
วัฒนธรรมของต าบล 
 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
พระธาตุดอยสุเทพ                
ราชวรวิหารส าหรับจัด
กิจกรรมตามโครงการจดั
กิจกรรมสมโภชและพิธี
อัญเชิญน้ าสรง
พระราชทาน งานไหว้
สาป๋ารมีพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา 

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

วัดมีการจดักิจกรรมใน
วันวิสาขบูชา ส่งเสริม
ใหพุ้ทธศาสนิกชนท่ัวไป
ที่สนใจไดเ้สริมสร้าง
กิจกรรมในทางศาสนา 
และสบืทอดประเพณี
วัฒนธรรมของต าบล 
 

วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
และค่านิยมที่ดีงามให้
เยาวชนเป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต  และ
เยาวชนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะสงฆ์ต าบล            
สุเทพในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ  
บรรพชาสามเณรเพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชน
เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต  และ
เยาวชนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย                          

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

1. เยาวชนชาย 
เข้าร่วมบรรพชา
สามเณร ไม่น้อย
กว่า 250 คน 
2. เยาวชนชาย
ในต าบลสุเทพ
และเยาวชนชาย
ท่ัวไป มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
ไทยได้รับการ
ปลูกจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดี 

เยาวชนเป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ และมี
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

คณะสงฆ์
ต าบล            
สุเทพ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วัดในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชน 
เพื่อให้ได้รับคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาจน
สามารถน าพุทธธรรม
ไปประยุกต์ให้เกดิ
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
ในเขตเทศบาลต าบล          
สุเทพจ านวน 9 แห่ง 
แห่งละ 15,000 บาท 
เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบตัิ
ธรรมให้แก่
พุทธศาสนิกชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพและ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

135,๐๐๐ 135,๐๐๐ 
 

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 าพุทธธรรม
ไปประยุกต์ให้เกดิ
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

วัดในเขต
เทศบาลต าบล          
สุเทพจ านวน 

9 แห่ง 

แบบ ผ.02 



340 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้นในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน 
ได้ด าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ของ
ชาวล้านนาไว้  

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรมของแต่
ละหมู่ บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ  หมู่บ้านละ 
100,000 บาท เช่น ประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง, ประเพณีลอย
กระทง, ประเพณีแห่เทียน
พรรษา, กิจกรรมวันผู้สูงอายุ, 
งานด าหัวผู้สูงอายุ, งานวันเด็ก, 
เลี้ยงเสื้อบ้าน, เลี้ยงผีปันน้ า, 
วันเปิดทางข้ึนดอยสุเทพ, ปี
ใหม่ม้ง, ปีใหม่ลีซู เป็นต้น 

1,500,000 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
(15 หมู่บา้น) ที่
ได้รับประมาณ
เงินอุดหนุนใน
การจัดกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันอนุรักษ์ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ล้านนาไว ้
 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-15 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

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

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้นท้ัง 
15 หมู่บ้าน ในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) หมู่บ้าน
ละ 2,500 บาท 

37,500 37,500 37,500 37,500 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 500 
คน 

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

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-15 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื และ 2. การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักับการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 4. การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ยทุธศาสตร ์: การอนรุกัษ์ ฟืน้ฟู และสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
การจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้
ประดับ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงามของจังหวัด
เชียงใหม่ และเป็นการ
เสรมิสร้างการมี              
ส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันอีกด้วย 
 
 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจดังานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ 
ประจ าปี แก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

35,000 35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ให้การอุดหนุน
งบประมาณตาม
อ านาจหน้าที ่

ได้ส่งเสรมิและ
สนับสนุน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของจังหวัด
เชียงใหม่ และช่วย
เสรมิสร้างการมสี่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

 

แบบ ผ.02 


