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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณ นั้น  

โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด า เนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของระเบียบข้อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาโดยคร่าว ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ประจ าปีงบประมาณนั้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและติดตามการด าเนินงาน 
อีกทั้งยังจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณนั้น ๆ 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือแจ้ง
ให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลดอยแก้วจะด าเนินโครงการอะไรบ้าง จ านวนกี่โครงการ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนใดและในห้วงระยะเวลา
ใด เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้น าไปเป็น แนวทางการด าเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ส าคัญเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลต าบลดอยแก้วได้น าไปเป็นแนว
ทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอยแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้แนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานต่าง ๆ มีการจ าแนกรายละเอียดซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการที่ระบุการปฏิบัติ 
2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
3. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ๆ 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ๆ 
3. เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอและทั่วถึงกับความ

ต้องการของประชาชน 
4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟ้ืนฟูประเพณ ีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม เผยแพร่การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
6. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
7. เพ่ือส่งเสริมการบริการ ป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาก

โรคติดต่อ 
8. เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
9. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิม

รายได้ของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
10. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงทัศนียภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้

สะอาด สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย 
11. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ ามามี ส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
12. เพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม แผนงาน ข้อมูลโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่าง
แผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีเค้าโครง
แผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงของ
ปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิดจากการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
ของเทศบาล 

3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว 
4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพื้นที่ 
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด  ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ 

ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น 
6. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนในการท างาน 
7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ 

ทีด่ าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 2.7 แผนงานงบกลาง 
 

 
1 
3 
3 
1 
4 

16 
4 

 
2 
6 
6 
2 
8 

32 
8 

 
20,000 
60,000 
40,000 
20,000 
90,000 

513,000 
7,154,800 

 
0.06 
0.19 
0.19 
0.06 
0.29 
1.63 

22.77 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

รวม 32 64 7,719,800 25.19  
 

 
 
 



แบบ ผด 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 3.1 แผนงานการศึกษา 

 

 
8 

 
16 

 

 
1,941,680 

 
6.18 

 
กองการศึกษา 

รวม 8 16 1,941,680 6.18  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

10,000 

 
 

0.03 

 
 

ส านักปลัด 
 

รวม 1 2 10,000 0.03  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

 
6 
3 

 

 
12 
6 
 

 
632,000 
550,000 

 

 
2.01 
1.75 

 
ส านักปลัด/กองคลัง 

กองช่าง 
 

รวม 9 18 1,182,000 3.76  
จ านวนโครงการที่ตั้งจ่ายใน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
50 100 10,853,480 34.54 

 

 
 
 



 

บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ล าดับที่ แผนงาน จ านวนรายการ จ านวนงบประมาณ 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 111,000 

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2,250,000 

3 แผนงานการศึกษา 1 16,500 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 61,500 

จ านวนครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายใน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

9 2,439,000 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 7.76 

 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล

การจัดประชุมประชาคม 
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและ
แผนชุมชน

20,000 อาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 1 - 9 เขต
เทศบาลต าบล

ดอยแก้ว

ส านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
 และเทศกาลสงกรานต์

ต้ังด่านตรวจเพ่ือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

20,000 หมู่ท่ี 2 บ้าน
แพะดินแดง

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

20,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) หลักสูตรจัดต้ัง

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง

20,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ก าจัดขยะ
มูลฝอยภายในต าบล

การฝึกอบรมการก าจัด
ขยะมูลฝอยภายในต าบล

20,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000 หมู่ท่ี 1- 9 ใน
เขตเทศบาล

ต าบลดอยแก้ว

ส านักปลัด

3 โครงการส ารวจประชากร
สุนัขและแมว

ส ารวจประชากรสุนัขและ
แมว

10,000 หมู่ท่ี 1- 9 ใน
เขตเทศบาล

ต าบลดอยแก้ว

ส านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยหนาว

จัดซ้ืออุปกรณ์กันหนาว
ให้แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ยากไร้
 ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยแก้ว

20,000 หมู่ท่ี 4,5,8,9 
ในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว

ส านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการท าปุ๋ยหมักจากเศษ
ใบไม้และหญ้าแห้ง

ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้และหญ้าแห้ง

20,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาความรู้การ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร

ฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

20,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ต าบลดอยแก้ว

การรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000 หมู่ท่ี 1 - 9 ใน
เขตเทศบาล

ต าบลดอยแก้ว

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพดิน

ฝึกอบรมส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพดิน

30,000 หมู่ท่ี 1 - 9 ใน
เขตเทศบาล

ต าบลดอยแก้ว

ส านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาบนพ้ืนท่ี
สูง

การจัดการแข่งขันกีฬาบน
พ้ืนท่ีสูง

30,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา
 ฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต าบลดอยแก้ว

การจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต าบลดอยแก้ว

100,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา
 ฯ

3 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา

จัดกิจกรรมส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลม
มวลชนอ าเภอจอมทอง 
และการแข่งขันกีฬากีฬา
ประชาชนสัมพันธ์

70,000 เทศบาลต าบล
แม่สอย และ

อ าเภอจอมทอง

กองการศึกษา
 ฯ

4 โครงการผ้าฝ้ายทอมือและ
ของดีอ าเภอจอมทอง

การจัดกิจกรรมโครงการ
ผ้าฝ้ายทอมือและของดี
อ าเภอจอมทอง

20,000 อ าเภอจอมทอง กองการศึกษา
 ฯ

5 โครงการสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุเจดีย์และจุด
บ้ังไฟวัดท่าต้นแหน

จัดกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุ
เจดีย์และจุดบ้ังไฟวัดท่า
ต้นแหน

40,000 วัดท่าต้นแหน กองการศึกษา
 ฯ

6 โครงการสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุวัดดอยหน้อย

จัดกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุ
วัดดอยหน้อย

10,000 วัดพระธาตุ
ดอยหน้อย

กองการศึกษา
 ฯ

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่า(ปกาเกอะญอ)

จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า
(ปกาเกอะญอ)

20,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา
 ฯ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

8 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีปีใหม่(สงกรานต์)

จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่ 
(สงกรานต์)

30,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา
 ฯ

9 โครงการไหว้สาพระเจ้า
อินทรวิชยานนท์

จัดกิจกรรมไหว้สาพระเจ้า
อินทรวิชยานนท์

10,000 สถูปบนดอยอิน
ทนนท์

กองการศึกษา
 ฯ

10 โครงการอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียนของ
 ศพด.ในเขตเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว

5,000 ศพด.ของ
เทศบาบล

ต าบลดอยแก้ว
ท้ัง 7 ศูนย์

กองการศึกษา
 ฯ

11 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ คร้ังท่ี 45 ประจ าปี
 พ.ศ.2564

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอจอมทองตาม
โครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังท่ี 45 ประจ าปี พ.ศ.
2564

35,000 จังหวัดเชียงใหม่ กองการศึกษา
 ฯ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

12 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การออกร้าน OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอ
จอมทองและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
อ าเภอจอมทองภายในงาน
ฤดูหนาว และงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี
 พ.ศ.2563

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอจอมทองตาม
โครงการสนับสนุนการ
ออกร้าน OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอ
จอมทองและการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวอ าเภอจอมทอง
ภายในงานฤดูหนาว และ
งาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ.
2563

3,000 จังหวัดเชียงใหม่ กองการศึกษา
 ฯ

13 อุดหนุนโครงการสืบสานงาน
ประเพณีสระเกล้าด าหัวป้อ
เมืองเจียงใหม่และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วันป๋ีใหม่
เมืองอ าเภอจอมทอง 
ประจ าปี พ.ศ.2564

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอจอมทองตาม
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสระเกล้าด าหัวป้อ
เมืองเจียงใหม่และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วันป๋ี
ใหม่เมืองอ าเภอจอมทอง 
ประจ าปี พ.ศ.2564

30,000 จังหวัด
เชียงใหม่และ

อ าเภอจอมทอง

กองการศึกษา
 ฯ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

14 อุดหนุนโครงการสืบสานงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และของดีจ๋อมตอง ประจ าปี
 พ.ศ.2563-2564

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอจอมทองตาม
โครงการสืบสานงานศิลปะ
 วัฒนธรรม ประเพณี และ
ของดีจ๋อมตอง ประจ าปี 
พ.ศ.2563-2564

100,000 อ าเภอจอมทอง กองการศึกษา
 ฯ

15 อุดหนุนโครงการธรรมสัญจร
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้วตาม
โครงการธรรมสัญจรสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

5,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา
 ฯ

16 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
กลางบ้าน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้วตาม
โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
กลางบ้าน

5,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา
 ฯ











2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.7 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลดอยแก้ว
ตามประกาศบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

5,318,400 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการของ
เทศบาลต าบลดอยแก้ว
ตามประกาศบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้
พิการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

1,694,400 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ของเทศบาลต าบลดอย
แก้วตามประกาศบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

42,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.7 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

4 สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลดอยแก้ว

สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
ดอยแก้ว ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ี
ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

100,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

ส านักปลัด







3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยางกูร

10,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา ฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันชาติ การจัดกิจกรรมวันชาติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานศึกษา

10,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา ฯ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ การจัดกิจกรรมวันเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

30,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา ฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ การจัดกิจกรรมวันแม่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

10,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา ฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เป็นค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษาของ ศพด. 7 
แห่ง จ านวน 116 คน 
ดังน้ี 1.อาหารกลางวัน 2.
ค่าจัดการเรียนการสอน 
3.ค่าหนังสือเรียน 4.ค่า
อุปกรณ์การเรียน 5.ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 6.ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

896,680 ศพด.ในเขต
เทศบาลต าบล

ดอยแก้ว

กองการศึกษา ฯ

6 โครงการจัดนิทรรศการ 
วิชาการ และแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การจัดนิทรรศการ วิชาการ
 และแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองการศึกษา ฯ

7 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านขุนแตะ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุน
แตะตามโครงการอาหาร
กลางวัน

540,000 โรงเรียนบ้าน
ขุนแตะ

กองการศึกษา ฯ

8 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านห้วย
ส้มป่อย

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย
ส้มป่อยตามโครงการ
อาหารกลางวัน

440,000 โรงเรียนบ้าน
ห้วยส้มป่อย

กองการศึกษา ฯ







4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ "รักน ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

การด้าเนินกิจกรรมรักน ้า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในการอนุรักษ์

10,000 เทศบาลต้าบล
ดอยแก้ว

ส้านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถพยาบาลฉุกเฉินเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว

ก่อสร้างโรงจอด
รถพยาบาลฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 
12 ม.

90,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
เดิมเพ่ือใช้เป็นห้องเก็บ
เอกสารส าหรับส านักงาน
เทศบาลต าบลดอยแก้ว

ปรับปรุงอาคารเรียนเดิม
เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บ
เอกสารส าหรับส านักงาน
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 
12 ม.

160,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ติดต้ังประตูร้ัวส านักงาน
เทศบาลต าบลดอยแก้ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 80 ม. รางระบายน้ า
 คสล. กว้าง 0.25 ม. ยาว
 15 ม. ติดต้ังประตูร้ัว 
ขนาดกว้าง 5.5 ม.

300,000 เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว

กองช่าง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ




