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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 2. การสรา้งสงัคมแห่งวฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนให้พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 5. การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 

5. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นคณุภาพชีวติ 
5.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการของโรงเรียน เช่น 
๑. ทัศนศึกษาเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี
พื้นเมือง 
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ
ทางศาสนา 
4. การแข่งขันกีฬา 
5. การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลัก BBL 

ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรยีน
ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ
ได้รับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(จ านวน 5 แห่ง) 

โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

โรงเรียนที่อยู่
ในเขต

เทศบาล 
จ านวน 5 

แห่ง 

แบบ ผ.02 



344 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 2. การสรา้งสงัคมแห่งวฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนให้พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 5. การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 

5. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นคณุภาพชีวติ 
5.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลสเุทพ 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
อนามัย 

อุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรยีนก่อน
ประถมศึกษา และ
ประถมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ จ านวน 5 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักอนามัย 
(ร้อยละ 100) 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียนที่อยู่
ในเขต

เทศบาล 
จ านวน 5 

แห่ง 

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 ่: 2. การสรา้งสงัคมแห่งวฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนให้พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 5. การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 

5. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นคณุภาพชีวติ 
5.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
อนามัย 

อุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 2 
โรงเรียน คือ โรงเรยีน
บ้านโป่งน้อยและโรงเรียน
สังวาลย์วิทยา 
 
 
 
 
 
 

550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักอนามัย
(ร้อยละ 100) 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยและ

โรงเรียน
สังวาลย์วิทยา 

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 ่: 2. การสรา้งสงัคมแห่งวฒันธรรม ความรู ้ภมูปิญัญา จติสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนให้พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 5. การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 

5. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นคณุภาพชีวติ 
5.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) ต าบลสเุทพ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ กศน. 
ต าบลสุเทพเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ของ กศน. ต าบลสุเทพ 
ในด้านต่างๆ เช่น 
- วิชาการ 
- สื่อ นวัตกรรม 
สารสนเทศ ( IT ) 
-  ด้านกิจกรรม 
-  ด้านอาคารสถานท่ี 
-  ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ฯลฯ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ กศน.ต าบล             
สุเทพไดร้ับการ
ส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตและมี
การด าเนินงาน
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องได้
มาตรฐาน 
(1 กิจกรรม) 

กศน. ต าบลสุเทพได้รับ
การส่งเสริมใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้
มาตรฐาน 

กศน. 
ต าบลสุเทพ 

 

แบบ ผ.02 


