
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
ปีงบประมาณ 2565 ไตมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

    
 1. การวางแผน 

 

    อบต.ดอยหล่อ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ  
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
   อบต.ดอยหล่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
รองรับการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม 

142 194,790,000.00 324 352,920,000.0
0 

369 379,887,500.00 426 412,658,784.00 448 466,827,185.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 910,000.00 20 57,255,000.00 20 57,255,000.00 33 131,777,700.00 34 132,305,000.00 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

10 2,140,000.00 14 3,755,000.00 18 11,160,000.00 17 10,960,000.00 17 3,860,000.00 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

42 2,521,000.00 47 2,725,000.00 52 3,155,000.00 59 3,615,000.00 63 3,775,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

60 21,353,390.05 165 51,363,624.00 184 56,898,596.00 211 68,622,310.00 226 90,280,960.00 

การปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรกัษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยในชุมชน 

12 2,080,000.00 18 5,830,000.00 21 5,967,500.00 22 6,027,500.00 34 8,077,500.00 

การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 20 3,885,000.00 25 4,223,000.00 27 4,594,000.00 31 7,327,705.00 30 7,239,705.00 

รวม 
290 227,679,390.05 613 478,071,624.0

0 
691 518,917,596.00 799 640,988,999.00 852 712,365,350.00 

 
 

 

 



2. การจัดท างบประมาณ 

   ผู้บริหารอบต.ดอยหล่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 74 โครงการ งบประมาณ 7,636,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 8 1,450,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4 45,000.00 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิน่ 34 555,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 17 5,210,000.00 

การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน 4 250,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 7 126,500.00 

รวม 74 7,636,500.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดอยหล่อ มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ขยายเขตไฟฟูาและติดตัง้ไฟฟูาส่องสว่าง หมู่
ที่ 6 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรช่วงเวลากลางคืน 

ไฟฟูาส่องสว่าง หมูท่ี่ 6 

2. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 15 0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ยาว 120 เมตร 

3. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ขยายเขตไฟฟูาและติดตัง้ไฟฟูาส่องสว่าง หมู่
ที่ 24 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรช่วงเวลากลางคืน 

ไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่24 

4. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ขยายเขตไฟฟูาและติดตัง้ไฟฟูาส่องสว่าง หมู่
ที่ 26 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้งาน ไฟฟูา 

5. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างหมู่บ้าน (บ้านดอยเงิน) 
หมู่ที่ 5 

1,450,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรช่วงเวลากลางคืน 

ไฟฟูาส่องสว่าง(บ้าน
ดอยเงิน) หมูท่ี่ 5 

6. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 7 0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรช่วงเวลากลางคืน 

ไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่ที่ 7 

7. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ขยายเขตไฟฟูาและติดตัง้ไฟฟูาส่องสว่าง หมู่
ที่ 16 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรช่วงเวลากลางคืน 

ไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่ที่ 16 

8. 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 

ขยายเขตไฟฟูาและติดตัง้ไฟฟูาส่องสว่าง หมู่
ที่ 21 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรช่วงเวลากลางคืน 

ไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่ที่ 21 

9. 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ท้องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพด ี 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์และส่งเสริม
สุขภาพ 

ประชาชน 



10. 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่อง มาจาก
พระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิน่ (อพ.สธ.) ต าบลดอยหล่อ 

งานที่ 1 ปกปักทรัพยากรท้องถิน่ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรกัษ์พันธุกรรมพืชในต าบลดอย
หล่อ 

ต้นไม ้

11. 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่อง มาจาก
พระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)งานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิน่ (อพ.สธ.) ต าบลดอยหล่อ 

งานที่ 2 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรกัษ์พันธุกรรมพืชในต าบลดอย
หล่อ 

ต้นไม ้

12. 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ปูองกันแก้ไขปัญหาไฟปุา และหมอกควัน 
(โครงการที่สนับสนุน การขับเคลือ่นงาน 

อพ.สธ.) 
15,000.00 

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

เพื่อปูองกันแก้ไขปญัหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

ไฟปุาและหมอก ควนั 

13. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิและถ่ายทอด ภูมิปญัญา 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรกัษ์และถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรกัษ์และ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

14. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดส่งนกักฬีาเข้าแข่งขันกีฬา ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กอ าเภอดอยหลอ่ 

10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กอ าเภอดอยหล่อ 
และเพือ่ส่งเสริมสขุภาพอนามัยของ

นักเรียน 

นักเรียนในศนูย์ พัฒนา
เด็กเล็ก องคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล 

15. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แข่งขนักฬีาดอยหล่อเกมส ์ 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้พัฒนาทักษะ
การแข่งขนัในระดับที่สงูขึ้นไป 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

16. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แข่งขนักฬีาฟุตบอล 7 คน 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการใน
ชุมชน 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

17. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอนัดีงาม 

วัดในต าบล ดอยหล่อ 

18. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดงานมหกรรมของดแีละ ภมูิปัญญาอ าเภอ
ดอยหล่อ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม อนุรกัษ์ และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ และภมูิปัญญาท้องถิ่นของ

อ าเภอดอยหล่อ และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวให้แก่อ าเภอดอยหล่อ 

ประชาชน 

19. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

หมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริบธรรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรม ของ

พระพุทธศาสนา 

ประชาชนใน ต าบลดอย
หล่อ และใกล้เคียง 

20. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมประเพณีกว่างชน 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนนุกลุม่อนุรกัษ์กว่างชนต าบล 
ดอยหล่อ 

ประชาชนใน อ าเภอ
ดอยหล่อ และใกลเ้คียง 

21. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณีย่ีเป็ง 5,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมอนรุกัษ์แประเพณีย่ีเป็ง ให้คง
อยู่สืบไป 

ประชาชนใน ต าบล 
ดอยหล่อ 

22. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมบรรพชาสามเณรฟืน้ฟู 
พระพุทธศาสนา 

30,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงกจิการของ
พระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่สืบไปและ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลกัธรรม
ค าส่ังสอน หลกัปฏิบัติตนตามหลักของ

พระพุทธศาสนา 

เยาวชนใน อ าเภอ 
ดอยหล่อ 



23. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม ้ประดับ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แกท่ี่ท า
การปกครองอ าเภอดอยหล่อตาม
โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ดอยหล่อ 

24. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แข่งขนักฬีามวลชนสัมพนัธ์ต าบล ดอยหล่อ 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาให้ประชาชนใน
ต าบลดอยหล่อได้ร่วมกนัแข่งขัน กฬีา 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

25. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดส่งนกักฬีาเข้าแข่งขันกีฬา ดอยหล่อเกมส์ 
(กีฬาอ าเภอ) 

0.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ดอยหล่อเกมส์ (กีฬาอ าเภอ)ส่งเสริม
การพัฒนาทกัษะการเล่นกีฬาของ
นักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์

นักกีฬาต าบล ดอยหล่อ 

26. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ดอยหล่อ 
วัดพระธาตุดอยหล่อ 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณอีันดี
งาม 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

27. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดฟูาหลั่ง 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณอีันดี
งาม 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

28. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

รุกขมูลกรรม น าชุมชนรกัษาศีล 5 วัดใน
พื้นที่ต าบลดอยหล่อ เขต 1 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ธรรม ฟังเทศน์ เพื่อฝึกฝน และ ขัด

เกลาจติใจ 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

29. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ครูบา สุข 
อนนฺโท วัดดอนชืน่ 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

30. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ วัดสิรมิังคลา
จารย์ 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยราชการได้
ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

31. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณนี้ าพระธาตุเจดีย์ วัดวังขามปูอม 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

32. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปุาอัมพวนั 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

33. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระเจ้าเงนิทนัใจ ศรีดอน
ชื่น วัดพระปุา 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

34. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระ วัดหนองหอก 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

35. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ และสวดอิตปิิ
โส 108 จบ วัดปากทางเจรญิ 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 



36. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทนัใจ และเทศน์
มหาชาติ วัดไร่พฒันาราม 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานวัฒน
รรม ประเพณีอนัดีงามและฟัง เทศนา
ธรรมพระเวสสนัดรชาดกส าหรับเป็น

ข้อคิดในการด าเนินชีวติ 

ประชาชนต าบล  
ดอยหล่อ 

37. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ วัดสันคะยอม 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงามใน วนั

เข้าพรรษา 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

38. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

รุกขมูลกรรม น าชุมชนรกัษาศีล 5 วัดใน
พื้นที่ต าบลดอยหล่อ เขต 2 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ธรรม ฟังเทศน์ เพื่อฝึกฝน และขัด

เกลาจติใจ 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

39. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

กีฬาผู้สูงอายุอ าเภอดอยหล่อ 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลัง
กาย 

ผู้สูงอายุในต าบลดอย
หล่อ 

40. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยนอ้ย 
และประเพณีตกับาตรเทโวโรหนะพระธาตุ

ดอยน้อย 
40,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณอีันดี
งาน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 

41. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ วัดอรัญญวาส 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณอีันดี
งาม 

ประชาชนในต าบลดอย
หล่อ 

42. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์วดัเหล่าเปูา 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนในต าบลดอย
หล่อ 

43. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสงกรานต ์ 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบลดอย
หล่อ 

44. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีพระธาตวุัดพรหมมงคล 20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอนัดีงาม 

ประชาชนต าบลดอย
หล่อ 

45. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ วัดปากทาง
สามัคค ี

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณทีอ้งถิ่นที่ดีงาม ประชาชน 

46. 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ วัเมอ่นห้วย
แก้ว 

20,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณทีี่ดีงาม ประชาชน 

47. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ศูนย์ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสง่เสรมิ อาชีพผู้สูงอายุ 
10,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีมี
รายได้เสริม 

ผู้สูงอายุ 

48. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
วันสตรีสากล 10,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 

กองประปา 

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สตรีได้มีการ
รวมพลังเสรมิสร้างความสามัคคี 

สตรีภายในต าบล 

49. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ 10,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ด ี ผู้สูงอายุ 

50. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ เพิ่มศกัยภาพ

กลุ่มสตร ี
10,000.00 

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

เพื่อสนับสนุน พัฒนากลุ่ม สตรีใน
ต าบลดอยหล่อ 

กลุ่มสตรีในต าบล 



51. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
ฝึกอบรมเยาวชนดอยหลอ่รกัด ี 10,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในต าบล ดอย
หล่อ 

52. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
จัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ 10,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นไปอย่างเต็มตาม ศักยภาพ 

เยาวชนในต าบล ดอย
หล่อ 

53. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
ส่งเสริมมาตรฐานการ ศึกษาศนูย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
10,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพของครูและผู้ดูแล
เด็กในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

ครูและผู้ดแูลเด็ก ใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
องค์การ บริหารส่วน 

ต าบลดอยหล่อ 

54. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนผูด้้อยโอกาสและ
ผู้ปกครองที่มรีายได้น้อยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

อบต.ดอยหล่อ 
252,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อช่วยเหลอืนกัเรียนที่ด้อยโอกาส
และผู้ปกครองมีรายได้นอ้ยให้เดินทาง

มา โรงเรียนได้สะดวก 

นักเรียนที่ผู้ปกครองม ี
ายได้น้อย 

55. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
สนับสนุนอาหารกลางวนัเดก็ ประถมศกึษา

ในเขตต าบล ดอยหล่อ 
2,226,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เดก็ประถมศกึษาได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอในแต่ละวนั 

เด็กประถมศกึษา ใน
ต าบล ดอยหล่อ 

56. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การบริหารสว่น

ต าบลดอยหล่อ 
1,030,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสอืเรียนอุปกรณ์
การเรียน เครือ่งแบบ นกัเรียนและ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนใน ศพด. อบต.
ดอยหล่อ 

57. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสนุัข
บ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อ้ครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง

วัฒนวรขัตติยราชนาร ี

100,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสขุ, กอง

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า
ต าบลดอยหล่อ 

ประชาชนในต าบล ดอย
หล่อ 

58. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
ปูองกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและ

โรคติดตอ่ น าโดยแมลง 
80,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสขุ, กอง

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคตดิต่อ น าโดย

แมลง 

ประชาชนใน ต าบลดอย
หล่อ 

59. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
อบรมฟืน้ฟูความรู้ผู้ประกอบ การ

ร้านอาหาร 
10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสขุ, กอง

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ในต าบล 

ผู้ประกอบการร้าน 
อาหารในพืน้ที ่ต าบล

ดอยหล่อ 

60. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
หมู่บ้าน ชุมชนจัดการขยะ 20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสขุ, กอง

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
เปูาหมายให้มีการคัดแยกขยะจัด การ

ขยะในหมู่บ้านชมุชนของตวัเอง 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

61. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา

โรงเรียนดอยหลอ่วิทยา 
1,100,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสอืเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครือ่งแบบนกัเรียน และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียน ร.ร.ดอยหล่อ
วิทยา 

62. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนผูด้้อยโอกาส

โรงเรียนดอยหลอ่วิทยา 
312,000.00 

ส านัก/กอง
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อช่วยเหลอืนกัเรียนที่ด้อยโอกาส 
นักเรียน รร.ดอยหล่อ

วิทยา 

63. 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 
โครงการอบรมพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาสถานศกึษาในสังกัด 

10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนือ่ง

และเป็นระบบ 

รร.ดอยหล่อวทิยา 

64. 

การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยและการรกัษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

การบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉกุเฉิน
ของ อบต.ดอยหล่อ 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรกิารทาง
การแพทย์เบ้ือง ต้นอย่างรวดเรว็ 

บริการทางการ แพทย์
เบ้ืองต้น 

65. 

การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยและการรกัษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ปูองกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนใน ต าบล 



66. 

การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยและการรกัษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล
ส าคัญ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ประชาน 

67. 

การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยและการรกัษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

เยาวชนต้านยาเสพติด 10,000.00 
ส านัก/กอง

การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนในต าบล 

68. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่

ดี 

บริหารจัดการศนูย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพิจราณาชว่ยเหลือประชาชนที่
ประสบภัย 

ประชาชน ต าบลดอย
หล่อ 

69. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่

ดี 
ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม ในการ

ปูองกันการทจุริต 
10,000.00 

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

เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนามาประยุกต์ ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 
ข้าราชการ/ พนกังาน 

70. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดี 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2,000.00 

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

เพื่อให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ 

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 
ข้าราชการ/ พนกังาน 

71. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่

ดี 
จัดงานวนัส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์หรอืตามที่รฐับาล ก าหนด 
32,500.00 

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

เพื่อให้ประชาชนรว่มแสดงความ
จงรกัภักด ีต่อชาติศาสนาและ 

พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนต าบล ดอย
หล่อ 

72. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่

ดี 
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2,000.00 

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

เพื่อให้บุคลากร มีศีลธรรม และมี
ประสิทธภิาพในการท างาน 

เพื่อให้บุคลากร มี 
ศีลธรรม และมี 

ประสิทธภิาพในการ 
ท างาน 

73. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่

ดี 
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์องค์การ

บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10,000.00 

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

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง 

74. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่

ดี 
ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภ่าษีในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลดอยหล่อ 

10,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อให้ระบบจัดเก็บภาษีเปูนปัจจุบัน 
ประชาชนในต าบลดอย

หล่อ 

 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 
   อบต.ดอยหล่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 4,843,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 13 โครงการจ านวน
เงิน 2,664,569 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
    

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
    

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1 14,500.00 1 14,500.00 

การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิน่ 3 60,000.00 3 60,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 4 2,396,270.00 4 2,396,270.00 

การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน 2 178,940.00 2 115,940.00 

การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 3 92,418.52 3 77,858.52 

รวม 13 2,742,128.52 13 2,664,568.52 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ดอยหล่อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 

15,000.00 14,500.00 14,500.00 500.00 

2.  
การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(10) อุดหนนุวัดฟูาหล่ัง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

3.  
การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(13) อุดหนนุวัดสริิมังคลาจารย์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

4.  
การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(2) อุดหนนุวัดปากทางเจรญิ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

5.  
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

อุดหนนุโรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

2,226,000.00 1,104,600.00 1,104,600.00 1,121,400.00 

6.  
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

1,030,000.00 711,000.00 711,000.00 319,000.00 

7.  
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก และ
โรคติดตอ่น าโดยแมลง 

80,000.00 1,500.00 1,500.00 78,500.00 

8.  
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอย
หล่อวิทยา 

1,100,000.00 579,170.00 579,170.00 520,830.00 

9.  
การปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรกัษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอบต. 

200,000.00 158,680.00 95,680.00 41,320.00 

10.  
การปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรกัษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลส าคัญ 

30,000.00 20,260.00 20,260.00 9,740.00 

11.  การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นอ าเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม ่

60,000.00 58,118.52 43,558.52 1,881.48 

12.  การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอ
ดอยหล่อ 

32,500.00 32,500.00 32,500.00 0.00 

13.  การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารสว่นต าบลดอย
หล่อ 

10,000.00 1,800.00 1,800.00 8,200.00 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคม 

448 466,827,185.00 8 1,450,000.00 
    

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 34 132,305,000.00 - - 
    

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 17 3,860,000.00 4 45,000.00 1 14,500.00 1 14,500.00 

4.การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

63 3,775,000.00 34 555,000.00 3 60,000.00 3 60,000.00 

5.การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 226 90,280,960.00 17 5,210,000.00 4 2,396,270.00 4 2,396,270.00 

6.การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยในชุมชน 

34 8,077,500.00 4 250,000.00 2 178,940.00 2 115,940.00 

7.การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 30 7,239,705.00 7 126,500.00 3 92,418.52 3 77,858.52 

รวม 852 712,365,350.00 74 7,636,500.00 13 2,742,128.52 13 2,664,568.52 

ผลการด าเนินงาน 

   อบต.ดอยหล่อ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้ เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  อปท. ใส่ข้อมูลผล 
การด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผล  
การด าเนินงานด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ดอยหล่อทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 

 

 

 

 


