
๑๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตร ี

เพื่อให้กลุ่มสตรไีดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
การพัฒนาบทบาทสตรี
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
พร้อมศึกษาดูงานจ านวน 
1 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง
ต าบล 200 คน 

500,000 
(2559:400,000) 
(2558:300,000) 
(2557:70,000) 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มพัฒนาสตรไีด้รบั
ความรู้และได้แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
สตรดี้านต่างๆสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ระบบการ
คุ้มครองเด็ก 
 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม
จ านวน 40 คน 

50,000 
(2559:100,000) 

(2558:80,000) 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 
 

คณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบ
การคุ้มครองเด็ก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการเพิม่ศักยภาพการ
บริหารจดัการกองทุนในต าบล
สุเทพ 

เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนในต าบล 
สุเทพไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
พัฒนาความรู้ ดา้นการบริหาร
จัดการ ระเบยีบกฎหมาย 
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้กองทุนที่ประสบ
ความส าเร็จ 
2. จ านวนผู้เขา้อบรมจ านวน 
50 คน 

50,000 
(2559:50,000) 
(2558:20,000) 
(2557:20,000) 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลสุเทพ
ได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
บริหารจดัการกองทุนฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการเพิม่ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการศูนยฯ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม
จ านวน 40 คน 

50,000 
(2559:20,000) 
(2558:20,000) 
(2557:20,000) 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบ 
รมได้รับความรู้
และประสบ- 
การณ์เพิม่ขึ้น 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์บริการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล
ได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
การพัฒนาศูนย์บริการฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนต าบลสุเทพ 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลต าบล 
สุเทพไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการศูนยฯ์ 

1. จัดอบรมสมัมนา
ส่งเสริมความรู้แก่
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวฯ และแต่งตั้ง
กรรมการศูนย์ฯ  
2. ผู้เข้าอบรมจ านวน  
50 คน 

40,000 
(2559:40,000) 

 40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบ 
รมสมัมนาได้รบั
ความรู้ด้านการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลต าบล 
สุเทพไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการศูนยฯ์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการวันสตรสีากล 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ให้สตรมีีสวนรว่มใน
กิจกรรมทุกดา้น     
2. เพื่อส่งเสริมความ
ตระหนักและความ 
ส าคัญของสตร ี

1. จัดเวทีเสวนาเชิง
วิชาการเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเวทีศักยภาพ
ส าหรับกลุ่มสตร ี
2. จ านวนสตรีเข้าร่วม
โครงการทั้งต าบล จ านวน 
150 คน 

80,000 
(2559:80,000) 
(2558:80,000) 
(2557:51,100) 

 80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครง 
การไดร้ับความรู้
และได้แสดง 
ออกซึ่งศักยภาพ 

1. กลุ่มสตรีได้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ของสตร ี
2. สตรีที่มผีลงานดเีด่น
ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับจากสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการค่ายครอบครัว เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบัน
ครอบครัว 

1. จัดอบรมค่ายครอบครัว 
2. จ านวนครอบครัวเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 30 
ครอบครัว 

150,000 
(2559:100,000) 
(2557:130,000) 
(2556:150,000) 

 

 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมอบรมเข้าใจ 
บทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 

สถาบันครอบครัวเกิด
ความเข้มแข็งและอบอุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการคุม้ครองเด็กเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

เพื่อให้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
เกิดความต่อเนื่องและ 
เป็นรูปธรรม 

1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
พิทักษ์และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
2. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ด้านเด็กและเยาวชน 
3. จัดอบรมส่งเสรมิ
ความรู้ให้แกเ่ด็กและ
เยาวชน, คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก 

100,000 
(2559:100,000) 

 

 100,000 100,000 1. จ านวนศูนย์
ช่วยเหลือพิทักษ์
และคุ้มครองเด็ก 
จ านวน 1 แห่ง 
2. จ านวนข้อมูล
พื้นฐานด้านเด็ก
และเยาวชน 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

การด าเนินงานด้านการ 
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
มีความต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

9 โครงการเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต.) และ
คณะกรรมการกองทุนประเภท
ต่างๆ 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) และ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
ต่างๆ ในต าบลไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
บริหารจดัการกองทุนฯ 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จ านวนผูเ้ข้าอบรม 
จ านวน 50 คน 

100,000 
(2559:100,000) 

 

 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลสุเทพ
ได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
บริหารจดัการกองทุนฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ
ต าบลสุเทพ 

เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุและจัดกจิกรรม
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
 
 

1. จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 
2. จัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น การสัมมนา
จัดท าหลักสูตรการเรียนการ
สอน อบรมการดูแลสุขภาพ 

ฯลฯ 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการ 

มีโรงเรียนส าหรับจดั
กิจกรรมและส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านต่างๆ ให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนระดับปฐมวัย ให้มี
ความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและทกัษะ
สมวัย 
2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อไป   
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้
พัฒนาแนวทางในการพัฒนา
ทักษะวิชาการหรือทักษะ
พัฒนาการ หรือแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

จัดการแข่งขนัทักษะ
วิชาการของนักเรียน
ปฐมวัย 

3๐,๐๐๐ 
(2559:30,000) 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง 
(ร้อยละ 100) 
2.ร้อยละของ
ตัวแทนท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  
(ร้อยละ 100) 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวยั มี
พัฒนาการด้านทกัษะ
วิชาการ  และพัฒนาการ
ตามวัยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และมีความพร้อมทีจ่ะเข้า
เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ต่อไป 
2. ครูผู้สอนปฐมวัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระดับปฐมวยั
ให้ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
การศึกษา) 

แบบ ผ.01 



๑๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
กองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจดั
การศึกษาปฐมวัยในด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

การจัดอบรมเพือ่ส่งเสริมให้
บุคลากรกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้มี
ความรู้ความเขา้ใจและเพื่อ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เช่น 
เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ,การเฝ้า
ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ใน
แต่ละช่วงวัย, การผลิตสื่อ, 
การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 

 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการ ศึกษา
ปฐมวัยในด้าน
ต่างๆ สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
(ร้อยละ 100) 

บุคลากรกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดั
การศึกษาปฐมวัยในด้าน
ต่าง ๆ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประ-
ยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
การศึกษา) 

แบบ ผ.01 



๑๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

13 โครงการกีฬาสุขสันต์เช่ือม
สัมพันธ์ปฐมวัย 

 

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

จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

5๐,๐๐๐ 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:30,000) 

 

 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1. ร้อยละของ
นักเรียนปฐมวัย
ทุกคนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้พัฒนา
ศักยภาพ และได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา
ร่วมกัน  
(ร้อยละ 100) 
2. จ านวน
สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
(อย่างน้อย 8 
แห่ง) 

1. นักเรียนปฐมวัยทุก
คนที่เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาศักยภาพ และได้
แสดงออกถึงความ 
สามารถทางด้านกีฬา
ร่วมกัน 
2. การจดัการศึกษา
ปฐมวัยมีประสิทธิภาพ
และมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายการศึกษา
ปฐมวัยมากขึ้น 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
การศึกษา) 

แบบ ผ.01 



๑๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

14 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 

เพื่อสนับสนุน และ
ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลสุ
เทพ และผู้ปกครองได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
และท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน   
 

จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลสุ เทพ ทั้ง 3 แห่ง 
และผู้ปกครอง 
 

2๐,๐๐๐ 
(2559:20,000) 

 2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
เล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ต าบลสุเทพ 
และผูป้กครองที่
ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลสุเทพ และ
ผู้ปกครองได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน   
 
 

ศพด.ทัง้ 3 
แห่ง 

แบบ ผ.01 



๑๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

15 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริม
ให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาตนเอง 

ท าการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่ง 
ในสังกัดเทศบาลต าบล            
สุเทพ 

10,000 
(2559:10,000) 

 10,000 
 

10,000 
 

ผลการนิเทศ
ภายในสถาน 
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเป็นท่ี
ยอมรับได ้

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รบัการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และไดร้ับ
ค าปรึกษา/ข้อเสนอ 
แนะในการส่งเสรมิให้
การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
การศึกษา) 

16 โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อจัดท าการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
แห่ง 

1. จัดท าเอกสาร
ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมิน 

15,000 
(2559:15,000) 
(2558:15,000) 
(2557:10,000) 
 

 15,000 
 

15,000 
 

ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถาน 
ศึกษา ในระดับ
ด ี

สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่ง 
ในสังกัดเทศบาลต าบล 
สุเทพ ไดร้ับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

กองการศึกษา 
ศพด.ทั้ง 3 

แห่ง 

แบบ ผ.01 



๑๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

17 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชน รวมไป
ถึงเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชน ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุน ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพและพื้นท่ี
ใกล้เคียง ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านต่างๆ 

200,000 
(2559:150,000) 
(2558:100,000) 
(2557:100,000) 

 

 200,000 
 

200,000 
 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ
(600 คน) 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพและ
ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง ได้
แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

18 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลสเุทพ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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

ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(2559:945,000) 
(2558:911,000) 
(2557:771,000) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรยีน
ในเขต ทต.สุเทพ
ได้รับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(จ านวน 5 แห่ง) 

โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๑๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

19 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล 
สุเทพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน 

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

2,200,000 
(2559:1,900,500) 
(2558:1,900,500) 
(2557:1,881,180) 

 

 2,200,000 
 

2,200,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ
ก่อนประถมถึง 
ป.6 ไดร้ับ
อาหารเสริมนม 
(ร้อยละ 100) 

1. นักเรียนไดร้ับอาหาร
เสรมิ(นม)อย่างเพียงพอ
และมีคณุภาพ 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์ตามวยั 

กองการศึกษา 

20 
 
 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
อนามัย 

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

1,500,000 
(2559:1,456,000) 
(2558:1,181,600) 
(2557:1,064,000) 

 
 
 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ศพด.ได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักอนามัย
(ร้อยละ 100) 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

21 
 
 
 
 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
อนามัย 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนก่อนประถมศึกษา 
และประถมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ จ านวน 5 
โรงเรียน 

3,500,000 
(2559:3,492,000) 
(2558:3,268,000) 
(2557:3,316,000) 

 
 

 3,500,000 
 

3,500,000 
 
 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักอนามัย
(ร้อยละ 100) 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

22 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
อนามัย 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยและ
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 

550,000 
(2559:292,000) 
(2558:492,000) 
(2557:544,000) 

 

 550,000 
 

550,000 
 
 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักอนามัย
(ร้อยละ 100) 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

23 โครงการจดัท าวารสารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
และการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
3 แห่ง 

จัดท าวารสารรายเดือน 
รายปี และสมดุสื่อสาร
ผู้ปกครอง และชุมชน 

30,000 
(2559:30,000) 
(2558:25,000) 
(2557:25,000) 

 30,000 
 

30,000 
 

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

ผู้ปกครอง ชุมชนได้
ทราบถึงกิจกรรม และ
การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยา่ง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

24 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อช้ีแจงผู้ปกครอง
เกี่ยวกับนโยบายและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
พร้อมท้ังแลกเปลีย่น
แนวคิดในการพัฒนา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง 

จัดประชุมผู้ปกครองของ
เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

30,000 
(2559:30,000) 
(2558:25,000) 
(2557:10,000) 

 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมการประชุม  
(ร้อยละ 100) 

ผู้ปกครอง ไดร้ับทราบ
นโยบายและการจัด
กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง
ได้แลกเปลีย่นแนวคิดใน
การพัฒนาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรยีน 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 



๒๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

25 
 

โครงการประชุม/ศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น
แนวความคิด และ
ก าหนดแนวทางในการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
แห่ง 

จัดการประชุมและศึกษาดู
งานคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง 
 

50,000 
(2559:30,000) 
(2558:20,000) 
(2557:10,000) 

 

 50,000 
 

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

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้่วม
แลกเปลีย่นแนวความคดิ 
และก าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

26 โครงการจดักิจกรรมประเพณี 
วันส าคัญ และกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน 
ส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้
เกี่ยวกับประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ ของไทย 
และได้ร่วมอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ ให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
แห่ง เช่น วันลอยกระทง 
วันปีใหม่ วันเด็ก วัน
เข้าพรรษา วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ 

30,000 
(2559:30,000) 
(2558:30,000) 
(2557:20,000) 

 30,000 30,000 จ านวนเด็กเล็ก
ได้มีส่วนร่วมการ
จัดกิจกรรม 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
เกี่ยวกับประเพณี วัน
ส าคัญต่างๆ และได้มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 



๒๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

27 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กได้เรยีนรู้ผา่น
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 หนังสือ
เดินได้ ฯลฯ 
 
 

60,000 
(2559:60,000) 
(2558:30,000) 

 60,000 60,000 ร้อยละของเด็ก
เล็กได้เรยีนรู้
ผ่าน
กระบวนการที่
หลากหลาย 
และสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
ทุกด้านอย่าง
สมวัย 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ผา่น
กระบวนการที่
หลากหลายและสามารถ
พัฒนาศักยภาพทุกด้าน
อย่างสมวัย 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 



๒๐๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

28 
 

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
ลักษณะที่พึงประสงคส์ าหรับ
เด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง มีลักษณะที่
พึงประสงค์เป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมอย่างมี
ความสุข 

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

ฯลฯ 
 
 
 
 

10,000 
(2559:10,000) 
(2558:10,000) 

 10,000 10,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
ลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มลีักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 



๒๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

29 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และมี
พัฒนาการสมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้เด็ก
ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย เช่น หนูรัก ฟ.ฟัน 
ยิ้มสวยฟันใส ส่งเสริม
อนามัยเด็ก ตรวจสุขภาพ
เด็ก ฯลฯ 

10,000 
(2559:10,000) 
(2558:5,000) 

 10,000 10,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง และมี
พัฒนาการสมวัย
(ร้อยละ 100) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และมี
พัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

30 โครงการเปิดกิจกรรมความรูสู้่
โลกกว้าง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กได้เรยีนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลายทั้งในและ
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้เด็ก
ได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอก
อย่างหลากหลาย เช่น 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน              
สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

30,000 
(2559:30,000) 
(2558:20,000) 
(2557:30,000) 

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

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
อย่างหลากหลาย และ
น าไปประยุกต์ใช้ได ้

กองการศึกษา 
ศพด. 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 



๒๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

31 โครงการผลติสื่อและนวัตกรรม เพื่อให้เด็กใน ศพด. มี
สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย 
สวยงาม น่าสนใจ 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 
ผลิตสื่อการเรียนรู้ อย่าง
น้อย คนละ 1 ช้ิน  

30,000 
(2558:30,000) 
(2557:30,000) 

 30,000 30,000 จ านวนสื่อและ
นวัตกรรมที่ถกู
ผลิตขึ้นและมี
การรายงานผล
การใช้งาน 
(อย่างน้อย 9 
ชิ้น) 

เด็กใน ศพด. มีสื่อการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวยั 
สวยงาม น่าสนใจ 

ศพด. 
ทต.สุเทพ 

32 โครงการร้อยรักสายสัมพันธ์ เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง 
และครไูด้ท ากจิกรรม
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

เด็ก ผู้ปกครอง และครู
ของ ศพด.ทต.สุเทพ 
จ านวน 200 คน ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 

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

เด็ก ปกครอง และครูได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

ศพด. 
ทต.สุเทพ 

แบบ ผ.01 



๒๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

33 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
ต าบลสุเทพ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ กศน. 
ต าบลสุเทพเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของ กศน. ต าบลสุเทพ ใน
ด้านต่างๆ เช่น 
- วิชาการ 
- สื่อ นวัตกรรม 
สารสนเทศ ( IT ) 
-  ด้านกิจกรรม 
-  ด้านอาคารสถานท่ี 
-  ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฯลฯ 

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
การส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรูต้ลอดชีวิต และมี
การด าเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
กศน. 

34 โครงการจ้างเหมาคนงาน
รายวันปฏิบตัิงานใน ศพด.ทต.
สุเทพ 

เพื่อให้ ศพด.ทต.สุเทพมี
บุคลากรที่เพยีงพอต่อ
จ านวนเด็ก 

จ้างเหมาคนงานรายวัน 
จ านวน 2 คน 

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

ศพด.ทต.สเุทพ มีจ านวน
บุคลากรเพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 

ศพด. 
ทต.สุเทพ 

แบบ ผ.01 



๒๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบล    
สุเทพ 
 
 

เพื่อให้อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลสุเทพ มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ โดยการติด
กระจกโดยรอบตัวอาคาร 
สร้างมุมส าหรับตดิตั้ง
โปรเจคเตอร์อย่างถาวร 

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

(1 แห่ง) 

เทศบาลต าบลสุเทพมี
อาคารอเนกประสงค์ ท่ี
เหมาะสมต่อการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

36 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล         
สุเทพ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 
มีภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสม  
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.สุเทพดังน้ี 
1. กั้นเพดานห้องเรียน และ
ห้องโถง 
2. ติดตั้งผ้าม่านกันแสง 
3. ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
เด็กเล็ก แยกชาย-หญิง 
4. ซ่อมแซมบริเวณหลังคา
อาคาร ศพด. 

ฯลฯ 

1,000,000 
(2559:450,000) 
(2557:300,000) 

 1,000,000 1,000,000 จ านวนรายการ
ที่ศพด.ทต.สุเทพ
ได้รับการปรับ 
ปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความเหมาะสม 
เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
(3 รายการ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสุเทพ มี
ภูมิทัศน์ที่มีความ
เหมาะสม เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ศพด.ทต. 
สุเทพ 

แบบ ผ.01 



๒๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอยปุย 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยปุย มี             
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม  
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

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 
(2557:300,000) 

 1,000,000 1,000,000 จ านวนรายการ
ที ่ศพด.บ้าน
ดอยปุยได้รับ
การปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ให้มี
ความเหมาะสม 
เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
(7 รายการ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยปุย มีภมูิทัศน์ท่ีมี
ความเหมาะสม เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ศพด.บ้านดอย
ปุย 

38 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอยสุเทพ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยสุเทพ มี 
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม  
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

1. การปรับสนามและ
พื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2. จัดท าป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ 

300,000  300,000 300,000 จ านวนรายการ
ที ่ศพด.บ้าน
ดอยสุเทพได้รับ
การปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ให้มี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยสุเทพ มภีูมิทัศน์ที่มี
ความเหมาะสม เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ศพด.บ้านดอย
สุเทพ 

แบบ ผ.01 



๒๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

จ านวน 2 จุด 
3. ติดตั้งมุ้งลวดทั้ง
หน้าต่างและประตูบริเวณ
โดยรอบอาคาร ศพด.  
4. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคารเรยีน ศพด. 

ฯลฯ 

ความเหมาะสม 
เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
(3 รายการ) 
 
 
 

39 โครงการเตรยีมความพร้อมใน
การจัดตั้งโรงเรยีนอนุบาล 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาล 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งโรงเรยีนอนุบาล 
เช่น การจัดท าประชาคม 
เป็นต้น 

50,000  50,000 50,000 ข้อมูลในการ
จัดต้ังโรงเรียน
แสดงถึงล าดับ
ขั้นตอนทีพ่ร้อม
น าไปต่อยอดได้ 
(ข้อมูลฉบับ
สมบูรณ์  1 ชุด) 

สามารถจัดท าข้อมูล
ส าหรับการจัดต้ังโรงเรียน
อนุบาลที่มีความ
เหมาะสมกับเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๒๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

40 โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล          
สุเทพและโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาให้สอดรับ
กับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย แนวนโยบาย
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพในการกา้วสู่
สังคม AEC  

จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา         
ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูระดับปฐมวัยในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ และ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของเทศบาลต าบล
สุเทพ ตามแนวนโยบายการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้เปน็ไปอย่างมี
คุณภาพในสังคม AEC 

50,000  50,000 50,000 จ านวนหลัก 
สูตรสถานศึกษา
ที่สมบูรณ์และ
ถูกประกาศใช้ 
(สถานศึกษาละ 
1 เลม่) 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูรระดับ
ปฐมวัยดียิ่งขึ้น 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่งมีหลักสตูร
สถาน ศึกษาที่สอดรับ
กับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย แนวนโยบาย
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพในการกา้วสู่
สังคม AEC 
 

กองการศึกษา 
และ ศพด. 
ทั้ง 3 แห่ง 

 

แบบ ผ.01 


