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ประกาศเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*************************** 
 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย ข้อมูลและรายงาน
ผล การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลดอยแก้วจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ จัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลดอยแก้ว ดั้งนี้     

     

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
  “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเกษตรสร้างรายได้ในพ้ืนที่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คนดอยแก้วม ี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงกรคมนาคมขนส่ง 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งภาค

เกษตรกรรม   หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาด้านศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สู งอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส 
6.ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมา   

ภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลดอยแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
ง. การวางแผน 

            เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีต่อไป 
            เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านว

น 
งบประมาณ จ าน

วน 
งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

11 
 
 

2,092,700 14 2,702,100 40 29,168,850 101 46,899,340 56 32,440,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

48 7,476,000 52 7,816,000 81 8,796,000 55 9,772,100 48 10,130,600 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

13 4,153,400 15 4,333,400 20 3,751,800 26 4,081,800 24 4,171,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

12 355,000 14 415,000 15 435,000 16 485,000 16 485,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

16 1,087,900 19 871,000 22 1,480,000 21 9,594,000 11 2,560,000 

รวม 100 15,165,000 114 16,137,500 178 43,631,650 237 70,832,240 150 49,787,400 
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            จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณโดยมีโครงการที่บรรจุ อยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 83 โครงการ งบประมาณ  14,698,409 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 323,800 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 49 10,510,394 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 11 2,674,115 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2 30,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 20 1,160,100 
รวม 72 14,698,409 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลดอยแก้ว มีดังนี้  
ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมคลุมปราสาท คสล.๑ 
ชั้น ป่าช้าชุมชนบ้านท่า
มณี  

323,800 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนส าหรับผู้ที่ไปร่วม
กิจกรรมบริเวณ ป่าช้าชุมชน 

กว้าง ๗ เมตร ยาว  ๙  
เมตร  หมู่ที่  ๒  
ต าบลดอยแก้ว อ า 

2 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่า (ปากา
เกอะญอ) 

20,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนชนเผ่าปากา
เกอะญอ 

3 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุเจดีย์และ
จุดบั้งไฟวัดท่าต้นแหน(วัด
แม่เตี๊ยะ) 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล   
ดอยแก้ว 

4 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่
(สงกรานต์) 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ผู้สูงอายุต าบล 
ดอยแก้ว 

5 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุวัดจอมคีรี
(วัดดอยหน้อย) 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล 
ดอยแก้ว 

6 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการธรรม
สัญจร 

100,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

ประชาชน เยาวชน 
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว จ านวน 200 คน 

7 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการไหว้สาพระเจ้า
อินทรวิชยานนท์ 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอยแก้วแสดง
ความกตัญญูต่อเจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้วจ านวน 100 คน 

8 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลดอยแก้ว 

100,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลดอยแก้ว
มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและ
เป็นการแสดงออกถึงพลัง
สามัคคีของเยาวชนและ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน  

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้วจ านวน 200 คน 

9 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 

70,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชานและเยาวชนได้รับการ
เสริมสร้างนิสัยให้รักการออก
ก าลังกายและเห็นคุณค่าของ
กีฬา 

ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลดอย
แก้วจ านวน 100 คน 
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ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาบน
พื้นที่สูง 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้วจ านวน 100 คน 

11 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ อปพร.  มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

อปพร.ของเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 
จ านวน 50 คน 
 

12 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
 

20,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

จุดตรวจบริการ
ประชาชน จ านวน 1 
จุด 
 

13 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพดิน 

4,200 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพดิน 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

14 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการท าปุ๋ยหมักจาก
เศษใบไม้และหญ้าแห้ง 

14,500 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษใบและหญ้าแห้ง 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 
จ านวน 100 คน 

15 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางเกษตร 

20,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพโดยการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรให้
ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว จ านวน 100 คน 

16 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในต าบลดอยแก้ว 

10,000 
 
 
 

 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมี
ความรู้และร่วมป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/ประชาชน 
เขตเทศบาลต าบลดอย
แก้ว จ านวน 200 คน 

17 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยหนาว 

20,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยหนาว 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 
จ านวน 100 
ครัวเรือน 

18 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

390 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้วที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ 

19 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยเอดส์ 

42,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในเขตพื้นที่
ต าบล ดอยแก้ว 

20 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,318,40
0 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้มีการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ต าบล ดอยแก้ว 

21 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,694,40
0 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
พิการให้มีการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการในเขตพื้นที่
ต าบล ดอยแก้ว 

22 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว 

100,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลดอยแก้ว 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลต าบล
ดอยแก้ว 
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ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

5,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลดอยแก้วได้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ศพด.เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว 

24 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ของดีจ๋อมตอง ประจ าปี 
พ.ศ.2563-2564 

100,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษ์ของดีที่ส าคัญต่างๆ 
ของอ าเภอจอมทอง 

อุดหนุนอ าเภอ
จอมทอง 

25 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนการออก
ร้าน OTOP และผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนอ าเภอจอมทอง และ
การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวอ าเภอจอมทอง
ภายในงานฤดูหนาว และ
งาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

3,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่ และสร้าง
รายได้ให้กลุ่มอาชีพในพื้นที่ได้
น าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีแต่
ละต าบลมาแสดงและจ าหน่าย 

อุดหนุนอ าเภอ
จอมทอง 

26 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 45 ประจ าปี 
2564 

35,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพใน
พื้นที่ได้น าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของดีแต่ละต าบลมาแสดงและ
จ าหน่าย 

อุดหนุนอ าเภอ
จอมทอง 

27 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการสืบสาน
งานประเพณีสระเกล้าด า
หัวป้อเมืองเจียงใหม่และ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
วันปี๋ใหม่เมืองอ าเภอ
จอมทอง ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

30,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อรักษา สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนอ าเภอ
จอมทอง 

28 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
กลางบ้าน 
 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู 
และอนุรักษ์ประเพณีบุญ
กลางบ้าน 
 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลดอย
แก้ว 

29 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
และผ่านการคัดเลือก มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักสูตรและขอบเขตวิชาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

บุคคลในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้วที่มี
คุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้า
เป็น อปพร. จ านวน 
20 คน 

30 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ของดีจ๋อมตอง ประจ าปี 
พ.ศ.2563-2564 

0.00 ส านักปลัดเทศบาล. 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และของดีจ๋อมตอง ประจ าปี 
พ.ศ.2563-2564 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

31 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการส ารวจประชากร
สุนัขและแมว 
 

681 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อควบคุมจ านวนสุนัขและ
แมวและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

32 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า 

10,000    

33 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตาม
โครงการปรับปรุง
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 
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ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช 

34 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง อุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

35 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  4 

36 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง อุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  4 

37 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  5 

38 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  5 

39 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตาม
โครงการควบคุม
หนอนพยาธิ สมเด็จพระ

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  6 
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ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

40 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  6 

41 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7 

42 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาม
โครงการควบคุม
หนอนพยาธิ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7 

43 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  8 

44 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 
 
 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  8 



 8 

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ40
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  ตาม
โครงการควบคุม
หนอนพยาธิ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  9 

46 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  ตาม
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

10,000 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  9 

47 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

ส ารองจ่าย 197,823 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

48 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต าบลดอยแก้ว 
 

100,000 กองการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

เยาวชนในต าบลดอย
แก้ว 

49 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 

10,000 กองการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในต าบล
ดอยแก้ว 

50 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 

50,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรและน า
ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาต าบล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 

51 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้องถิ่น 

332,100 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่หมดวาระลง 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว 

52 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล 

4,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว 

53 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอุดหนุนการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง 

35,0000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อบริหารจัดการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอจอมทอง 

54 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ติดตั้งประตูรั้วส านักงาน
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 

300,000 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมา ได้สะดวก 

-ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร -ราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
0.25 เมตร ยาว 
0.25 เมตร -ประตูรั้ว 
ขนาดกว้าง 5.5 เมตร 

55 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถพยาบาลฉุกเฉิน 

90,000 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้จอดรถพยาบาลฉุกเฉิน 
และบริการประชาชน 

โรงจอดรถกว้าง 4-6 
เมตร ยาว 12 เมตร 

56 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนเดิมเพื่อใช้เป็นห้อง
เก็บเอกสารส าหรับ

0.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็นห้องเก็บเอกสาร
ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 

อาคารเก็บเอกสาร 
กว้าง 10 เมตร ยาว 
12 เมตร 
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ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ส านักงาน 
57 การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ต าบลดอยแก้วระยะที่ 3 

110,000 ส านัก/กองคลัง - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

แผนที่ภาษีเขต
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว 

58 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ และวันส าคัญ
ทางศาสนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

15,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรักษาและสืบทอดไว้ซ่ึง
การแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนอ าเภอ
จอมทอง 

59 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

15,000 ส านัก/กองคลัง เพื่อให้บริการประชาชนช าระ
ภาษีนอกสถานที่ 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 
 

60 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลดอยแก้ว 

61 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ 10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสายใย
ครอบครัว 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลดอยแก้ว 

62 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ชาติ 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เด็กใน ศพด.ของ
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว 

63 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

827,680 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๒) 
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลดอย
แก้ว 

64 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจ 
กรรมวันเด็กแห่งชาติและเด็ก
ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

เด็กในเขตพื้นที่เทศบา
ต าบลดอยแก้ว 

65 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.) 

827,680 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของ ศพด. 

เด็กนักเรียนในศพด.
ของ ทต.ดอยแก้ว 7 
แห่ง 
 

66 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 

4,255.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบล
ดอยแก้ว 

67 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดนิทรรศการ 
วิชาการ และแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงออกซ่ึง
ความสามารถด้านวิชาการ
และกิจกรรมสร้างสรรค์ 

ศพด. ของ เทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

68 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านห้วย
ส้มป่อย 

440,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู่ 

อุดหนุนโรงเรียน บ้าน
ห้วยส้มป่อย 

69 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านขุน
แตะ 

540,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 
5 หมู่ 

อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ขุนแตะ 

70 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

19,500 กองช่าง เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัยได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยส้มป่อย 



 10 

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ห้วยส้มป่อย  อาคาร  
คสล.๑  ชั้นตามแบบทต.
ดอยแก้วเลขที่  ๒๖/
๒๕๖๔ 

มาตรฐาน 
 

71 การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการรณรงค์การก าจัด
ขยะมูลฝอยภายในต าบล 

20,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินโครงการรณรงค์
การก าจัดขยะมูลฝอยในต าบล 

ประชาชนต าบลดอย
แก้วจ านวน 9 
หมู่บ้าน 

72 การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการ"รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

10,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ า ประชาชนต าบลดอย
แก้วในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 
จ านวน 100 คน 
 

 
         ฉ. การใช้งบประมาณ 
            เทศบาลต าบลดอยแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 10,084,295.10 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวน 9,694,295.10  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 12 6,746,206.00 12 6,746,206.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 5 2,510,930.00 5 2,510,930.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 780.00 1 780.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

7 826,379.10 5 436,379.10 

รวม 25 10,084,295.10 23 9,694,295.10 
           
     รายละเอียดครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลดอยแก้ว รวม 11 รายการ มีดังนี้ 
  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,000.00 22,000.00 ส านักปลัดฯ 
2 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง  จ านวน  ๑  หลัง 17,500.00 17,500.00 ส านักปลัดฯ 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00 16,980.00 ส านักปลัดฯ 
4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 55,000.00 55,000.00 กองคลัง 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00 16,980.00 กองคลัง 
6 รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ

เอนกประสงค์ 
2,250,000 2,235,000 ส านักปลัดฯ 

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 1,6500.00 1,6500.00 กองการศึกษา 
8 เครื่องเจาะวัดระดับน้ าตาล 2,500.00 2,500.00 ส านักปลัดฯ 




































































