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คำนำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  
ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 27  “แผนการดำเนินงาน
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื ่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปีงบประมาณนัน้  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน
และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่า งยิ่งว่าแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  

 

โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

  



ข 
 

สารบัญ 
 

                  หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  บทนำ 
 

บทนำ                      ๑ 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน                  1 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน                  ๒ 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน                                                                   4 

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   (ผด. 0๑)      6  -    9 

  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ   (ผด. 0๒)  

  ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกส์ ๑0  –   20 
  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  21  –   40 
  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ  41  –   42 
  ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน   43   
  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  44  –   46 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   47  –   49 
 
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์   (ผด. 02/1)     50  –   51 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์   (ผด. 0๒/1)     52  –   70 
 
ภาคผนวก                                                                                       
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ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 
 

๑.๑ บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 

๒๕๔๘  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด  ๕  ข้อ  
๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้   โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ   เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ ่นทราบโดยทั ่วก ัน   และต้องปิดประกาศไว ้อย ่างน ้อยสามสิบว ัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ .ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ  ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน  
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่”    

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น   
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๑. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ  
การทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ   การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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๑.๓ ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
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แผนภูมิขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ :   แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   

    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   

 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเน ินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื ่อให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบ
โดยทั ่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดำเนินการฯ 

 



 
4 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
๑. ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์       

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๒. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม  การดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้การติดตามและประเมิน 

ผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๔. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็น 

ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  



 
5 

 

 

 

ส่วนที่  2 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565 



ผด.01
แผนงาน จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด
หน่วย

รับผิดชอบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 12.04 3,071,500           14.51 กองช่าง
รวม 13 12.04 3,071,500           14.51

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย ท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6และ GMS
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ยุทธศำสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.01
แผนงาน จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด
หน่วย

รับผิดชอบ

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.93 2,000                  0.01                    ส านักงานปลัด
2. แผนงานการศึกษา 9 8.33 2,688,380           12.70                  กองการศึกษาฯ
3. แผนงานสาธารณสุข 24 22.22 631,000              2.98                    ส านักงานปลัด
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.93 40,000                0.19                    ส านักงานปลัด
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 19.44 720,000              3.40                    ส านักงานปลัด
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 9.26 213,000              1.01                    กองการศึกษาฯ
7. แผนงานการเกษตร 1 0.93 30,000                0.14                    ส านักงานปลัด
8. แผนงานงบกลาง 3 2.78 12,974,000         61.27                  ส านักงานปลัด

รวม 70 64.82 17,298,380         81.70                  

7
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย  ท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด  ท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                                                            ท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อย ผด.01
แผนงาน จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด
หน่วย

รับผิดชอบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 6.48 140,000              0.66                    ส านักงานปลัด
รวม 7 6.48 140,000             0.66                    

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน้ ำ และกำรท่องเท่ียว ผด.01
แผนงาน จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด
หน่วย

รับผิดชอบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรร และนันทนาการ 3 2.77 40,000                0.19                    ส านักงานปลัด
รวม 3 2.77 40,000               0.19                    

ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย ท่ี 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
    ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

8
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย ท่ี 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ผด.01
แผนงาน จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด
หน่วย

รับผิดชอบ

1. แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.85                      110,000              0.51
2. แผนงานการเกษตร 6 5.56                      70,000                0.33

รวม 8 7.41                     180,000             0.84

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและ
กำรบริหำร ผด.01

แผนงาน จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณท้ังหมด

หน่วย
รับผิดชอบ

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 6.48                      445,000              2.1
รวม 7 6.48                     445,000             2.1
รวม 108 100.00                 21,174,880         100.00                

ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
9

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ท่ี 1
ต.แม่กรณ์  อ.เมืองเชียงรำย  
จ.เชียงรำย
(ข้อบัญญัติ ปี 65 หน้ำ 160)

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง 3.๐๐ เมตร ยำว ๑00.๐๐ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
300.๐๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง
พร้อมป้ำยโครงกำร
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
สถำนท่ีก่อสร้ำง ซอยบ้ำนนำยทวี  มะโน
หวัน จุดเร่ิมต้นพ้ืนท่ีกำรเกษตร
นำยทวี มะโนหวัน จุดส้ินสุดถึงพ้ืนท่ี
กำรเกษตรนำยทวี มะโนหวัน
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ท่ี 1
พิกัด 47Q 573338E ,2194217N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด 47Q 573193E ,2194266N

170,000 ซอยบ้ำนนำยทวี
มะโนหวัน
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ท่ี 1
ต.แม่กรณ์  อ.เมือง
เชียงรำย  จ.เชียงรำย

กองช่ำง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครอง                    ส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ผด.02
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงรินคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝำปิด 
เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง บ้ำนสวนดอก
 หมู่ท่ี 3
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 160)

1.ก่อสร้ำงรำงรินคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู ขนำดปำกกว้ำง 1.5๐ เมตร 
สูง ๑.๐๐ เมตร 1 ด้ำน สูง 1.50 เมตร
1 ด้ำน ยำวไม่น้อยกว่ำ 56.๐๐ เมตร
2.วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.80 เมตร จ ำนวน
2 แถว ๆ ละ 6.00 เมตร
3.วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร จ ำนวน
1 แถว ๆ ละ 7.00 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำร 
สถำนท่ีก่อสร้ำง ซอย 2 จุดเร่ิมต้น
บ้ำนนำยจันทร์  แก้วเลิศ บ้ำนเลขท่ี 204
ถึงบ้ำนนำงนำง  ไชยศรี  บ้ำนเลขท่ี 2 
บ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี 3
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
พิกัด 47Q 576962E,2193604N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด 47Q 576989E,2193668N

359,600 ซอย 2 บ้ำนสวนดอก
หมู่ท่ี 3 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงรำย  
จ.เชียงรำย

กองช่ำง

ผด.02
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้ำนแม่สำด  
หมู่ท่ี 4  
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ161)

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 
3.๐๐ เมตร ยำว ๑00.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 300.๐๐ 
ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร
สถำนท่ีก่อสร้ำง ซอยกลำงทุ่ง จุดเร่ิมต้น
พ้ืนท่ีกำรเกษตรนำยอุทัย  ไชยศรี 
จุดส้ินสุดถึงพ้ืนท่ีกำรเกษตรนำงทองใบ  
แสนมำ  บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4  จุดเร่ิมต้น
โครงกำร 
พิกัด 47Q 574359E,2194530N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด 47Q 574258E,2194454N

170,000 ซอยกลำงทุ่ง
บ้ำนแม่สำด     
หมู่ท่ี 4 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงรำย
จ.เชียงรำย

กองช่ำง

4 โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำล
บริเวณวัดท่ำไคร้ บ้ำนเมืองรวง
หมู่ท่ี 5 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 161)

1.เจำะบ่อบำดำลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
 6 น้ิว  ควำมลึกบ่อไม่น้อยกว่ำ 43.00 
– 100.00 เมตร
2.งำนระบบส่งน้ ำเข้ำถังเก็บน้ ำควำมยำว
ท่อส่งน้ ำไม่น้อยกว่ำ 40.00 เมตร 
ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน้ ำ
บำดำลแบบกรุรอบบ่อพร้อมป้ำยโครงกำร
บริเวณวัดท่ำไคร้ บ้ำนเมืองรวง หมู่ท่ี 5
พิกัด 47Q 574839E ,2194368N

268,100 วัดท่ำไคร้ 
บ้ำนเมืองรวง หมู่ท่ี 5
ต.แม่กรณ์  อ.เมือง
เชียงรำย  จ.เชียงรำย

กองช่ำง

ผด.02
12

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
5 โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำล

บริเวณวัดปำงสนุก บ้ำนปำงมุ้ง 
หมู่ท่ี 6  
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 161)

1.เจำะบ่อบำดำลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
6 น้ิว  ควำมลึกบ่อไม่น้อยกว่ำ 43.00 –
100.00 เมตร
2.งำนระบบส่งน้ ำเข้ำถังเก็บน้ ำควำมยำว
ท่อส่งน้ ำไม่น้อยกว่ำ 84.00 เมตร 
ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน้ ำ
บำดำลแบบกรุรอบบ่อพร้อมป้ำยโครงกำร
สถำนท่ีก่อสร้ำง บริเวณวัดปำงสนุก  
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ท่ี 6
47Q  573647E ,2193060N

273,000 วัดปำงสนุก
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ท่ี 6 
ต.แม่กรณ์  อ.เมือง
เชียงรำย  จ.เชียงรำย

กองช่ำง

6 โครงกำรก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำง
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนฝ่ังหม่ิน
หมู่ท่ี 7 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 162)

ก่อสร้ำงเสริมไหล่ถนนพร้อมวำงท่อ คสล.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง กว้ำง 0.4๐ เมตร
ยำว ๑10.๐๐ เมตร และบ่อพัก คสล.
ขนำดกว้ำง 0.9๐ เมตร ยำว ๑.๐๐ เมตร
จ ำนวน 10 บ่อ พร้อมงำนถมดินไหลทำง
พร้อมป้ำยโครงกำร
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
สถำนท่ีก่อสร้ำง จุดเร่ิมต้นบ้ำน
นำยพร  ธรรมธิ  บ้ำนเลขท่ี  46  จุดส้ินสุดถึง
บ้ำนนำงธำนี  มูลไชยยะ บ้ำนเลขท่ี  65  
บ้ำนฝ่ังหม่ิน  หมู่ท่ี  7
พิกัด 47Q 574448E ,2193177N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด 47Q 573998E ,2193487N

200,000 บ้ำนฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7
ต.แม่กรณ์  อ.เมือง
เชียงรำย  จ.เชียงรำย

กองช่ำง

13

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุง
ระบบประปำประจ ำหมู่บ้ำน 
บ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 162)

1. ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 3.00เมตร
สูง 2.50 เมตร จ ำนวน 2 ถัง
2. ย้ำยและติดต้ังระบบถังเก็บน้ ำเดิม 
จ ำนวน 1 ชุด  พร้อมป้ำยโครงกำร
สถำนท่ีก่อสร้ำง บริเวณอำคำร
อเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน  บ้ำนใหม่ 
หมู่ท่ี 8
47Q  573400E ,2192740N

350,400 อำคำรอเนกประสงค์
ประจ ำหมู่บ้ำน
บ้ำนใหม่  หมู่ท่ี 8 
ต.แม่กรณ์  
อ.เมืองเชียงรำย  
จ.เชียงรำย

กองช่ำง

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4/1 
บ้ำนปำงกอก หมู่ท่ี 9 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 162)

จุดท่ี 1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้ำง 3.๐๐ เมตร ยำว 37.๐๐ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
111.๐๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง
จุดเร่ิมต้น บ้ำนเลขท่ี 40/1  นำยเจริญ  
รินเท่ียง จุดส้ินสุด บ้ำนไม่มีเลขท่ี  
นำยแสง  จงรักษ์
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
พิกัด 47Q 571596E ,2193143N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด 47Q 571613E ,2193114N

230,200 บ้ำนปำงกอก หมู่ท่ี 9
ต.แม่กรณ์  อ.เมือง
เชียงรำย  จ.เชียงรำย

กองช่ำง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผด.02
14



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
จุดท่ี 2 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้ำง 3.๐๐ เมตร ยำว 86.๐๐ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
258.๐๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง
จุดเร่ิมต้น แปลงท่ีดินท ำประโยชน์  
นำงบัวลอย  แสนหำญ 
จุดส้ินสุด บ้ำนไม่มีเลขท่ี  นำยย่ี  ป่ินแก้ว
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
พิกัด 47Q 571597E ,2193144N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด 47Q 571529E ,2193187N
จุดท่ี 3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้ำง 3.๐๐ เมตร ยำว 13.5๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
40.5๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
15

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
จุดเร่ิมต้น แปลงท่ีดินท ำประโยชน์ 
นำงบัวลอย  แสนหำญ  
จุดส้ินสุด ถนนหน้ำอำคำรอเนกประสงค์
ประจ ำหมู่บ้ำน

ผด.02
16

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบ้ำนเทิดไท้
บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ท่ี 10 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 163)

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง 3.๐๐ เมตร ยำว 75.๐๐ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
225.๐๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง
พร้อมป้ำยโครงกำร
สถำนท่ีก่อสร้ำง ซอยบ้ำนเทิดไท้  
จุดเร่ิมต้นบ้ำนไม่มีเลขท่ี  บ้ำนนำยชูชำติ  
พรหมโวหำร  จุดส้ินสุดถึงบ้ำนนำยยะสี 
กุ่ยแก้ว บ้ำนเลขท่ี 9849 บ้ำนปำงริมกรณ์
หมู่ท่ี 10
จุดเร่ิมต้นโครงกำร พิกัด 47Q 
570508E ,2194725N
จุดส้ินสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 
570590E ,2194762N

127,100 ซอยบ้ำนเทิดไท้
บ้ำนปำงริมกรณ์
หมู่ท่ี 10 
ต ำบลแม่กรณ์  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย

กองช่ำง

พ.ศ. 2565

17
ผด.02

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 8 
บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ท่ี 10
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 164)

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง 4.๐๐ เมตร ยำว 100.๐๐ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
400.๐๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง
พร้อมป้ำยโครงกำร
สถำนท่ีก่อสร้ำง ซอย 8  จุดเร่ิมต้นพ้ืนท่ี
กำรเกษตรนำยนิยม  พรมโวหำร  
จุดส้ินสุดถึงพ้ืนท่ีกำรเกษตรนำยนิยม  
พรมโวหำร  บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ท่ี 10
จุดเร่ิมต้นโครงกำร พิกัด 47Q 
569911E ,2194302N
จุดส้ินสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 
569540E ,2194534N

       

224,800 ซอย 8
บ้ำนปำงริมกรณ์หมู่ท่ี
10 ต ำบลแม่กรณ์ 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย

กองช่ำง

11 โครงกำรก่อสร้ำงโดมอเนก
ประสงค์บริเวณลำนฌำปณสถำน 
บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ท่ี 11 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 164)

ก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์ขนำด 
กว้ำง 6.0๐ เมตร ยำว ๑2.๐๐ เมตร 
สูง 5.๐๐ เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
สถำนท่ีก่อสร้ำง บริเวณลำนฌำปณสถำน
บ้ำนปำงป่ำอ้อ  หมู่ท่ี 11
พิกัด 47Q  569337E ,2195336N

220,400 ฌำปณสถำน
บ้ำนปำงป่ำอ้อ 
หมู่ท่ี 11 
ต ำบลแม่กรณ์  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย

กองช่ำง

18
ผด.02

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยดำวิ
จะเตำะ บ้ำนหนองเขียว หมู่ท่ี 12
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 164)

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง 3.๐๐ เมตร ยำว 39.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
117.๐๐ ตำรำงเมตร ชนิดไม่มีไหลทำง
สถำนท่ีก่อสร้ำง จุดเร่ิมต้นบ้ำนนำยดำวิ  
จะเตำะ บ้ำนเลขท่ี 370 จุดส้ินสุดถึง
บ้ำนนำยกริตศกร  เพชรรัตน์ บ้ำนเลขท่ี 
290   บ้ำนหนองเขียว หมู่ท่ี  12
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
พิกัด  47Q  575863E,2197106N
จุดส้ินสุดโครงกำร 
พิกัด  47Q 575837E,2197111N

65,600 ซอยบ้ำนนำยดำวิ
จะเตำะ 
บ้ำนหนองเขียว 
หมู่ท่ี 12 
ต ำบลแม่กรณ์ 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย

กองช่ำง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
13 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนป่ำสักทอง  หมู่ท่ี 13
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 165)

1. ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 3.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร จ ำนวน 2 ถัง 
พร้อมวำงท่อระยะทำง 464.00 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำร สถำนท่ีก่อสร้ำง
บ้ำนป่ำสักทอง หมู่ท่ี 13  
จุดเร่ิมต้นโครงกำร 
พิกัด  47Q  576261E,2195256N
จุดส้ินสุดโครงกำร  
พิกัด  47Q 576207E,2195108N

412,300 บ้ำนป่ำสักทอง
หมู่ท่ี 13 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงรำย
จ.เชียงรำย

กองช่ำง

รวม  13  โครงกำร 3,071,500

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผด.02
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีกำร

จัดท ำแผนชุมชน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 93)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำร
ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรจัดท ำแผนชุมชน
ท่ีมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องฯลฯ

2,000 พ้ืนท่ีต ำบลแม่กรณ์
ท้ัง 13 หมู่บ้ำน

ส ำนักงำน
ปลัด

รวม 1  โครงการ 2,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  ท่ี  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ท่ี  3  กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

                                                                     ท่ี  4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

21
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
๑ โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 123)
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้ำคิด กล้ำแสดงออก
 และพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ

๕,๐๐๐ อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำ

๒ โครงกำรจัดกรรมวันแม่/วันพ่อ
แห่งชำติ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 124)

เพ่ือให้เด็กได้ระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณ ๕,๐๐๐ รร.อบต. และ ศพด.
ต ำบลแม่กรณ์

กอง
กำรศึกษำ/รร.
อบต./ศพด.
ต ำบลแม่กรณ์

๓ โครงกำรอบรมพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 127)

เพ่ิมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

๓๐,๐๐๐ รร.อบต. และ ศพด.
ต ำบลแม่กรณ์

กองกำรศึกษำ

4 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 124)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ

943,580      รร.อบต. และ ศพด.
ต ำบลแม่กรณ์

กอง
กำรศึกษำ/รร.
อบต./ศพด.
ต ำบลแม่กรณ์

๕ โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน
ในโรงเรียน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 132)

นักเรียนปลูกผักสวนครัว ซ่ึงสำมำรถ
น ำมำประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน
ได้รับประทำน

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้ำนปำงคึก โรงเรียนบ้ำน
ปำงคึก

2.2 แผนงานการศึกษา
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
6 โครงกำรน้อมน ำปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้ำน
ปำงริมกรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 132)

ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริม
สร้ำงคุณธรรมและรู้จักประหยัด 
อดออม

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์ โรงเรียนบ้ำน
ปำงริมกรณ์

7 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 132)

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์ โรงเรียนบ้ำน
ปำงริมกรณ์

8 โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 133)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่กรณ์  ร.ร. สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
(สพฐ.) จ ำนวน  3  แห่ง 
ต้ังไว้  1,654,800 บำท 
1.  โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์  
2.  โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์
3.  โรงเรียนบ้ำนปำงคึก

1,654,800 1.โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์
2.โรงเรียนบ้ำนปำงริม
กรณ์
3..โรงเรียนบ้ำนปำงคึก

กองกำรศึกษำฯ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสู่ควำม

เป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 151)

ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลจำกยำเสพติด

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้ำน     
แม่กรณ์

โรงเรียน
บ้ำนแม่กรณ์

รวม   9  โครงการ ๒,๖๘๘,๓๘๐

24

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 134)

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ

20,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

2 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 134)

ฝึกอบรมอำสำสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 10,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

3 โครงกำรพ่นหมอกควันในพ้ืนท่ี
ต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 134)

พ่นหมอกควันในพ้ืนท่ีต ำบลแม่กรณ์ 50,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบ
กำรและผู้สัมผัสอำหำรในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 134)

พัฒนำศักยภำพ ผู้ประกอบกำรและผู้
สัมผัสอำหำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่กรณ์

25,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

5 โครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 135)

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 5,000           ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

6 โครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ต่ำงๆ ในต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 135)

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคต่ำงๆ ในต ำบล
แม่กรณ์

10,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

2.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7 โครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติ

ในพ้ืนท่ี
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 135)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร
โรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี

5,000           ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

8 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำน
ศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำนำรี
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 135)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัข
บ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 

60,000         ต ำบลแม่กรณ์

9 โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำฯ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 136)

ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

6,000           ต ำบลแม่กรณ์

10 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 136)

ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำร
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

50,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

26
ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
11 โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน

เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำม
โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน
เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 136)

จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร
อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินเพ่ือดูแล
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง

130,000      ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

12 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 137)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนแม่กรณ์ หมู่ท่ี 1 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 1  งำนพัฒนำชุมชน

13 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 137)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนเวียงหวำย หมู่ท่ี 2 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 2  งำนพัฒนำชุมชน

14 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 137)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี 3 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 3  งำนพัฒนำชุมชน

พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

27
ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
15 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4

 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 138)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 4  งำนพัฒนำชุมชน

16 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 138)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนเมืองรวง หมู่ท่ี 5 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 5  งำนพัฒนำชุมชน

17 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 138)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ท่ี 6 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 6  งำนพัฒนำชุมชน

18 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 139)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 7  งำนพัฒนำชุมชน

28
ผด.02

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
19 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8

 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 139)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 8  งำนพัฒนำชุมชน

20 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9
 ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 139)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก หมู่ท่ี 9 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 9  งำนพัฒนำชุมชน

21 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 10  ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 140)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ท่ี 10 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 10  งำนพัฒนำชุมชน

22 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 11  ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 140)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ท่ี 11 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 11  งำนพัฒนำชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผด.02
29



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
23 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 

หมู่ท่ี 12  ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 140)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนหนองเขียว หมู่ท่ี 12 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 12  งำนพัฒนำชุมชน

24 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 13  ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 141)

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนป่ำสักทอง หมู่ท่ี 13 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

20,000         หมู่ท่ี 13  งำนพัฒนำชุมชน

รวม 24  โครงการ 631,000      

30
ผด.02

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ประชำชนด้ำนส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 142)

ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพชีวิต

40,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

รวม 1  โครงการ 40,000        

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

31
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม

คุณภำพชีวิตผู้ป่วยเอดส์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 144)

พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วย
เอดส์

5,000           ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

2 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้พิกำร
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 144)

พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำร 5,000           ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

3 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 145)

พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 5,000           ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

4 โครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพ
ให้กับกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 145)

อบรมและส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่ม
พัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์

30,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ
กำรสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำย
และจิตใจของผู้พิกำรและด้อย
โอกำส
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 145)

อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรสร้ำง
สมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจของผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส

5,000           ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

6 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนแม่กรณ์ หมู่ท่ี 1

30,000         หมู่ท่ี 1  งำนพัฒนำชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2

 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนเวียงหวำย หมู่ท่ี 2

30,000         หมู่ท่ี 2  งำนพัฒนำชุมชน

8 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี 3

30,000         หมู่ท่ี 3  งำนพัฒนำชุมชน

9 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4

30,000         หมู่ท่ี 4  งำนพัฒนำชุมชน

10 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนเมืองรวง หมู่ท่ี 5

30,000         หมู่ท่ี 5  งำนพัฒนำชุมชน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
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ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
11 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6

 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ท่ี 6

30,000         หมู่ท่ี 6  งำนพัฒนำชุมชน

12 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

30,000         หมู่ท่ี 7  งำนพัฒนำชุมชน

13 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8

30,000         หมู่ท่ี 8  งำนพัฒนำชุมชน

14 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9
 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
เพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก หมู่ท่ี 9

30,000         หมู่ท่ี 9  งำนพัฒนำชุมชน

ผด.02
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
15 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 

หมู่ท่ี 10 ตำมโครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนเพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 146)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ท่ี 10

30,000         หมู่ท่ี 10  งำนพัฒนำชุมชน

16 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 11 ตำมโครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนเพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 147)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ท่ี 11

30,000         หมู่ท่ี 11  งำนพัฒนำชุมชน

17 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 12 ตำมโครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนเพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 147)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนหนองเขียว หมู่ท่ี 12

30,000         หมู่ท่ี 12  งำนพัฒนำชุมชน

18 อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 13 ตำมโครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนเพ่ือกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ย่ังยืน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 147)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนป่ำสักทอง หมู่ท่ี 13

30,000         หมู่ท่ี 13  งำนพัฒนำชุมชน

ผด.02
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

35



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
19 อุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบล

แม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 147)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรี
ต ำบลแม่กรณ์

80,000         ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

20 อุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 147)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุ
ต ำบลแม่กรณ์

100,000      ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

21 อุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียน
ผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 147)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้
โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์

100,000      ต ำบลแม่กรณ์  งำนพัฒนำชุมชน

รวม 21  โครงการ 720,000      

ผด.02
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชน

ต ำบลแม่กรณ์ประจ ำปี
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 149)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลแม่กรณ์
ประจ ำปี 2565

50,000         สนำมกีฬำในพ้ืนท่ี
ต ำบลแม่กรณ์

กองกำรศึกษำฯ

2 โครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรี
นำฎศิลป์พ้ืนบ้ำนล้ำนนำ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 149)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ส่งเสริมศิลปะดนตรีนำฏศิลป์พ้ืนบ้ำน
ล้ำนนำ 

20,000         อบต.แม่กรณ์

3 โครงกำรสรงน้ ำพระธำตุศรีจอม
จันทร์ประจ ำต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 149)

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

๕,๐๐๐ พระธำตุศรีจอมจัทร์ 
หมู่ท่ี ๓ บ้ำนสวนดอก

กองกำรศึกษำฯ

4 โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 150)

อนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีต ำบลแม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

5 โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณี
หล่อเทียนพรรษำ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 150)

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

๓๐,๐๐๐ วัดในเขตพ้ืนท่ีต ำบล
แม่กรณ์

กองกำรศึกษำฯ

6 โครงกำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 150)

ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีของ
ท้องถ่ิน 
เพ่ือสืบทอดให้กับลูกหลำน

๕๐,๐๐๐ อบต.แม่กรณ์

ผด.02
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2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน

พระพุทธศำสนำแก่สำมเณร
ภำคฤดูร้อน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 151)

เพ่ือให้ควำมรู้ ด้ำนพระพุทธศำสนำ 
แก่สำมเณรภำคฤดูร้อน

๑๐,๐๐๐ อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
และพัฒนำเครือข่ำยปรำชญ์
ชำวบ้ำน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 151)

เพ่ือให้ควำมรู้ แก่เยำวชนและ
ประชำชน เพ่ือพัฒนำเครือข่ำย
ปรำชญ์ชำวบ้ำน

๒๐,๐๐๐ อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

9 โครงกำรปรำชญ์ท้องถ่ินศิลป์สืบ
สำนกำรเรียนรู้สู่นวัตวิถี
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 151)

เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้ำน    
ปำงคึก

โรงเรียน
บ้ำนปำงคึก

10 โครงกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำร
สรงน้ ำพระธำตุดอยตุง
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 152)

เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ ประเพณี
เก่ำแก่ของจังหวัดเชียงรำย

๘,๐๐๐ ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรำย

ส ำนักงำน
วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรำย

รวม 10  โครงการ 213,000      

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ประชำชนด้ำนกำรให้ควำมช่วย
เหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 166)

เพ่ือให้กำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้
น้อย เช่นกำรเยียวยำพืชผลทำงกำรเกษตร
เสียหำย ให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำกำร
เกษตร เป็นต้น

30,000         พ้ืนท่ีต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

รวม 1  โครงการ 30,000        
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2.7  แผนงานการเกษตร

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



2.8 แผนงานงบกลาง
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 83)

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุในต ำบล
แม่กรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565

10,574,000  ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

2 เบ้ียยังชีพควำมพิกำร
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 84)

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียควำมพิกำรในต ำบล
แม่กรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

2,256,000    ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 84)

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต ำบล
แม่กรณ์ โดยผู้ป่วยเอดส์จะต้องเป็นผู้ป่วย
ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว
 และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูก
ทอดท้ิงขำดผู้อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ และเป็นผู้
มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพควำมหลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ

144,000      ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

รวม 3  โครงการ 12,974,000  
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน

สำธำรณภัยให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี
ต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 110)

เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับสำธำรณภัยมำกข้ึน ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนเม่ือ
เกิดสำธำรณภัยต่ำงๆ

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

2 โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถำนท่ีรำชกำร
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 110)

เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเพ่ิม
ทักษะด้ำนกำรใช้เคร่ืองมือกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์
เพลิงไหม้ในสถำนท่ีรำชกำรเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรปฏิบัติงำนกู้ภัยในภำวะฉุกเฉิน
ให้เป็นระบบรวดเร็ และทันต่อเหตุกำรณ์

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

3 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 111)

เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์
ให้มีบุคลำกรท่ีสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 6 กำรรักษำควำมม่ันคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ผด.02
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
๔ โครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำควำม

สงบเรียบร้อยต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 111)

เพ่ือให้ชุดรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประจ ำหมู่บ้ำนได้ร่วมกันปฏิบัติงำนดูแล
รักษำควำมสงบเรียบร้อยป้องกัน
ปรำบปรำมอำชญำกรรมร่วมกับ
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

๕ โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและเพ่ิม
ศักยภำพและให้ควำมรู้แก่ อปพร.
และหน่วยกู้ชีพ อบต.แม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 111)

เพ่ือฝึกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักยภำพ
และให้ควำมรู้แก อปพร.และหน่วยกู้
ชีพ อบต.แม่กรณ์

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

6 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 114)

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนและนักท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีต ำบล
แม่กรณ์

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

7 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำสงกรำนต์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 114)

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนและนักท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีต ำบล
แม่กรณ์

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

รวม 7  โครงการ 140,000
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ผด.02

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์

สถำนท่ีท่องเท่ียว สถำนท่ีรำชกำร 
ภำยในต ำบลแม่กรณ์ 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 153)

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนท่ีท่องเท่ียว
สถำนท่ีรำชกำร   ภำยในต ำบลแม่กรณ์

10,000 สถำนท่ีท่องเท่ียว 
สถำนท่ีรำชกำรภำยใน
ต ำบลแม่กรณ์

งำนส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว 
ส ำนักปลัด

2 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนท่ี
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ำม่วง
ขำว บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 153)

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนท่ีท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียว  ท่ำม่วงขำว 
บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4

15,000 ท่ำม่วงขำว 
บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4

งำนส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว 
ส ำนักปลัด

3 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนท่ี
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
หนองช้ำงคต บ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 153)

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนท่ีท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียว หนองช้ำงคต 
บ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8

15,000 หนองช้ำงคต 
บ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8

งำนส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว
ส ำนักปลัด

รวม 3  โครงการ 40,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2  กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพมำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
    ท่ี 3  กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน  า และการท่องเท่ียว
2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ผด.02

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและ

บริหำรจัดกำรขยะ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 143)

จัดกำรส่ิงแวดล้อมและบริหำรจัดกำรขยะ 10,000         ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

2 โครงกำรอบรมศึกษำดูงำนเพ่ิม
ประสิทธิภำพคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรขยะ 13 หมู่บ้ำน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 143)

อบรมศึกษำดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพคณะ
กรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะ 13 หมู่บ้ำน

100,000      ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

รวม 2  โครงการ 110,000

พ.ศ. 2565

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน

44

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน ผด.02
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรบ ำรุงรักษำ 1 ท้องถ่ิน 1 

ถนนสวย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ถนน
สำยบ้ำนเวียงหวำนถึงบ้ำนสวนดอก
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 166)

บ ำรุงรักษำ 1 ท้องถ่ิน 1 ถนนสวย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม ถนนสำยบ้ำนเวียงหวำนถึง
บ้ำนสวนดอก

10,000          หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 3 งำนพัฒนำชุมชน

2 โครงกำรปลูกป่ำเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 166)

ปลูกป่ำเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 10,000         ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

3 โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควัน 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 167)

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีงำนป้องกัน สมำชิก 
อปพร. ผู้น ำชุมชนและประชำชนในพ้ืนท่ี
เส่ียงภัยกำรเกิดไฟป่ำ รู้ถึงข้ันตอนกำรดับ
ไฟป่ำอย่ำงถูกวิธี เพ่ือควำมปลอดภัยและ
ลดกำรสูญเสีย

20,000 อบต.แม่กรณ์ สป.
งำนป้องกันฯ

4 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำและท ำแนวกันไฟ 
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 167)

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำม
ตระหนักถึงอันตรำยและผลกระทบท่ีเกิด
จำกไฟป่ำ

20,000 อบต.แม่กรณ์
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2.1  แผนงานการเกษตร ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
5 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำ
จักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวร
รำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐ
สีมำ
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 167)

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,000           ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

6 โครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 168)

อบรมอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 5,000           ต ำบลแม่กรณ์ งำนพัฒนำชุมชน

รวม 6  โครงการ 70,000        
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 โครงกำรประชุมประชำคม,

กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
และผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 92)

เพ่ือด ำเนินกำรตมโครงกำรประชุม
ประชำคม,กำรติดตำมประเมินผลแผน
พัฒนำและผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์

5,000           อบต.แม่กรณ์ ส ำนักงำนปลัด

2 โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำ
ดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธภำพกำร
ปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหำร
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 93)

กำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
และพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหำร
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์ ให้มีควำมรุ้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูง
สุดแก่ประชำชน

20,000          ต ำบลแม่กรณ์
หรือสถำนท่ี ๆมีควำม
เหมำะสม

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี

47
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย ท่ี 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป ผด.02

พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3 ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรเลือกต้ัง

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 92)
เพ่ือใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังขององค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำรเลือกต้ังสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือกำรท ำประชำพิจำรณ์
ประชำมติต่ำง ๆ

300,000       ต ำบลแม่กรณ์ งำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

4 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนท่ีมีต่อองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 94)

ส ำรวจควำมพึงใจของประชำชนท่ีมีต่อ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์

20,000          ต ำบลแม่กรณ์ งำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

5 โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมของ
ส่วนรำชกำรและองค์กรจังหวัด
เชียงรำย
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 98)

เพ่ือจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ

ด าเนินการและสนับสนุนการ

ด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน

ราชการและองค์กร  จังหวัด

เชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565

50,000 อ ำเภอเมืองเชียงรำย ส ำนักงำนปลัด

ผด.02
48

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
6 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์

ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 99)

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเมืองเชียงรำย ตำมโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับอ ำเภอ  อ ำเภอเมือง
เชียงรำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

40,000         อ ำเภอเมืองเชียงรำย ส ำนักงำนปลัด

7 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บภำษีประจ ำปี
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 105)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี ประจ ำปี 
2565 เช่นกำรประชำสัม
พันธ์กำรจัดเก็บภำษี  ฯลฯ

10,000         อบต.แม่กรณ์ กองคลัง

รวม 7  โครงกำร 445,000      

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
49



แผนงานบริหารงานท่ัวไป ผด.02/1

ล ำดับ ครุภัณฑ์
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร
จ ำนวนงบประมำณ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 4 21,060                                    ส ำนักงำนปลัด
2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1 854,000                                  ส ำนักงำนปลัด

5 875,060                                

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ ครุภัณฑ์
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร
จ ำนวนงบประมำณ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1 25,000                                    ส ำนักงำนปลัด
2 ครุภัณฑ์กำรเกษตร 1 14,000                                    ส ำนักงำนปลัด
3 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1 10,000                                    ส ำนักงำนปลัด
4 ครุภัณฑ์โรงงำน 1 25,000                                    ส ำนักงำนปลัด

4 74,000                                  

แผนงานการศึกษา

ล ำดับ ครุภัณฑ์
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร
จ ำนวนงบประมำณ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2 10,380                                    กองกำรศึกษำฯ
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 26,000                                    

4 36,380                                  

50

รวม

รวม

รวม

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผด.02/1

ล ำดับ ครุภัณฑ์
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร
จ ำนวนงบประมำณ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 3 17,650                                    กองช่ำง
3 17,650                                  

51

รวม



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 96)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เก้ำอ้ีส ำนักงำน  สีด ำ จ ำนวน 1 ตัว
-  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 
58(O) x 89-101(H) cm.
-  ขำเก้ำอ้ีล้อเล่ือน 5 แฉก 
หมุนได้รอบทิศ
 - เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน้ ำ วัสดุหนังเทียม
มีท่ีพักแขน จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

2,190         อบต.แม่กรณ์ ส ำนักงำนปลัด

2 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 101)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เก้ำอ้ีส ำนักงำน  สีด ำ จ ำนวน 1 ตัว
-  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 
58(O) x 89-101(H) cm.
-  ขำเก้ำอ้ีล้อเล่ือน 5 แฉก 
หมุนได้รอบทิศ
 - เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน้ ำ วัสดุหนังเทียม
มีท่ีพักแขน จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

2,190         อบต.แม่กรณ์ ส ำนักงำนปลัด

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ผด.02/1
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 

(ส ำหรับผู้บริหำร)
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 97)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เก้ำอ้ีส ำนักงำน  สีด ำ
(ส ำหรับผู้บริหำร) จ ำนวน  2  ตัวๆ 
ละ 4,590 บำท
-  เบำะน่ังและพนักพิงเป็น
โครงสร้ำงไม้ พร้อมบุฟองน้ ำและ
หุ้มด้วยหนัง PVC
-  ล้อผลิตจำก Nylon เกรด
คุณภำพแข็งแรง ทนทำน
 -  สำมำรถปรับระดับข้ึน – ลง ได้ 
รองรับน้ ำหนักได้สูงสุด  100 กก. 
ขนำด (ก x ล x ส) 65 x 71 x 
113-123 ซม.
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

9,180         อบต.แม่กรณ์ ส ำนักงำนปลัด

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 97)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   
จ ำนวน  1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถ
เป็น Printer , Copier , scanner
และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
 - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำน
ผู้ผลิต
-  มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่
น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
-  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ
ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8
 ภำพต่อนำที (ipm)

7,500         อบต.แม่กรณ์ ธุรกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สี
ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ
 15 หน้ำต่อนำที  (ppm) 
หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
-  สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4
 (ขำว - ด ำ - สี) ได้
-  มีควำมละเอียดในกำรสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 
 หรือ 600 x 1,200 dpi
-  มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ 
(Auto  Document Feed)
-  สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ัง
สีและขำวด ำ
-  สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่
น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ
-  สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง
 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ผด.02/1



ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
 -  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย
(Network  Interface) แบบ  
10/100 Base-T  หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ
สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้
สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
 ได้
-  มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  
100 แผ่น
-  สำมำรถใช้ได้กับ A4,  Letter,  
Legal  และ Custom
จัดซ้ือตำมรำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563

รวม 4 โครงกำร 21,060    

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

57

ผด.02/12. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 98)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล)  จ ำนวน 1 คัน
ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ  
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลัง
เคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 
- แบบดับเบ้ิลแค็บ
(1) เป็นกระบะส ำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบ้ิล
แค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์  
ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2563

854,000     อบต.แม่กรณ์ ส ำนักงำนปลัด

รวม 1 โครงกำร 854,000  

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

1. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ผด.02/1
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือหัวฉีดน้ ำดับเพลิงแบบด้ำมปืน

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 112)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
หัวฉีดน้ ำดับเพลิงแบบด้ำมปืน  
จ ำนวน 1  หัว

25,000       อบต.แม่กรณ์ งำนป้องกันฯ

คุณลักษณะ

1.  โครงสร้ำงท ำด้วยอลูมิเนียม
อัลลอย มีน้ ำหนักเบำ แข็งแรง
ทนทำน  พร้อมมือจับแบบด้ำมปืน
จับกระชับมือขณะปฏิบัติงำน

2.  มีบอนด์วำล์วท ำจำกสแตนเลส
พร้อมคันโยก เปิด – ปิด น้ ำ

3.  มีควบคุมกำรไหลของน้ ำได้
ไม่น้อยกว่ำ  4  ระดับ

4.  ให้ปริมำณน้ ำท่ีสม่ ำเสมอไม่ว่ำ
จะเปล่ียนรูปแบบน้ ำเป็นแบบใด

5.  เปล่ียนรูปแบบน้ ำโดยไม่ต้อง
ปิดหัววำล์ว

6.  ปรับน้ ำให้เป็นล ำตรงและบำน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7.  มีตะแกรงสแตนเลส ช่วยป้องกัน
ไม่ให้ขยะเข้ำไปในหัวฉีด

8.  ปลำยหัวฉีดติดต้ังข้อต่อสวมเร็ว
ประเภทตัวผู้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
 2.5 น้ิว

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

รวม 1 โครงกำร 25,000    

2. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ผด.02/1
60

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองเป่ำลม 2 จังหวะ

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 113
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เคร่ืองเป่ำลม  

14,000       อบต.แม่กรณ์ งำนป้องกันฯ

2  จังหวะ จ ำนวน 2  เคร่ือง ๆ 
ละ 7,000 บำท

คุณลักษณะ
-  เป็นเคร่ืองเป่ำลมแบบสะพำยหลัง
-  เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 2 แรงม้ำ
-  ใช้น้ ำมันเบนซินแบบ 2 จังหวะ
 - ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ  
6,000 
รอบ จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

รวม 1 โครงกำร 14,000    

3. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

61

พ.ศ. 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

ผด.02/1



ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเตียงนอน 2 ช้ัน

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 113
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เตียงนอน  2  ช้ัน  จ ำนวน 2 หลัง 
ๆ ละ 5,000 บำท

10,000       อบต.แม่กรณ์ งำนป้องกันฯ

คุณลักษณะ
โครงสร้ำงเตียงนอนเหล็ก 2 ช้ัน
 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.12 X 2.00 
เมตร  

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด
รวม 1 โครงกำร 10,000       

4. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 113
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เล่ือยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

25,000       อบต.แม่กรณ์ งำนป้องกันฯ

คุณลักษณะ
 -  เป็นเคร่ืองตัดไม้ชนิดเคร่ืองยนต์
แบบมือถือ

 -  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน  
1  สูบ  2  จังหวะ

 -  เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
1.4 แรงม้ำ  ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ  30 ซีซี บำร์ไม่น้อยกว่ำ
  11.5 น้ิว พร้อมโซ่ตัด

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

รวม 1 โครงกำร 25,000    

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

แผนงำนกำรศึกษำ
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ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 119)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน
สีด ำ  จ ำนวน  2  ตัว ๆ ละ 
2,190 บำท

4,380         อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59
 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm.
 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเล่ือน 5 แฉก 
หมุนได้รอบทิศ
 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน้ ำ วัสดุหนัง
เทียม มีท่ีพักแขน 

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด
2 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ  3-6

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 119)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน
ระดับ 3-6 จ ำนวน 1 ตัว

6,000         อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

ขนำดกว้ำง 80 เซนติเมตร 
ยำว 150 เซนติเมตร 

สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ล้ินชัก , 
1 ตู้เก็บเอกสำรด้ำนขวำ 

และ 1 ตู้เก็บเอกสำรด้ำนซ้ำย 

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

รวม 2  โครงกำร 10,380    

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผด.02/1

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED 

สีชนิด Network
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 119)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด
 Network จ ำนวน 1 เคร่ือง

10,000       อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่
น้อยกว่ำ 600x600 dpi

 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ
ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm)

 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับ
กระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำ
ต่อนำที (ppm)

 - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำ
อัตโนมัติได้

 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบ เครือข่ำย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย
ไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n) ได้

 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
 150 แผ่น

 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom

ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563    

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ผด.02/1
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
2 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำนส ำนักงำน
(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 130)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

16,000       อบต.แม่กรณ์ กองกำรศึกษำฯ

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)
 ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ 
พ้ืนฐำนไม่น้อย กว่ำ 1.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง
จ ำนวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 
มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 4 MB

 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ผด.02/1

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกว่ำ ขนำด ควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

 - มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียด
ไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

 - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ
 Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n,ac)

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ผด.02/1

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
และ Bluetooth 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563

รวม 2  โครงกำร 26,000    

ผด.02/1
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 159)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
เก้ำอ้ีส ำนักงำน สีด ำ

10,950       อบต.แม่กรณ์ กองช่ำง

จ ำนวน  5  ตัว ๆ ละ 2,190 บำท
 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 
(W) x 58(O) x 89-101(H) cm.

 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเล่ือน 5 แฉก 
หมุนได้รอบทิศ

 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน้ ำวัสดุหนังเทียม
 มีท่ีพักแขน 

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด
2 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 159)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 ตัว

1,800         อบต.แม่กรณ์ กองช่ำง

ขนำดกว้ำง  80 ซม. ลึก 60ซม.  
สูง 75 ซม.

มีล้ินชักส ำหรับวำงแป้นพิมพ์
และเม้ำส์  มีช่องว่ำงส ำหรับ

วำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

70

ผด.02/1



ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2

(ข้อบัญญัติ ปี 2565 หน้ำ 159)
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ือ
โต๊ะท ำงำนระดับ 1- 2 

4,900         อบต.แม่กรณ์ กองช่ำง

จ ำนวน 1 ตัว  มีขนำด 
ควำมกว้ำง 60 เซนติเมตร  

ควำมยำว 120 เซนติเมตร 
ควำมสูง 75 เซนติเมตร

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

รวม 3 โครงกำร 17,650    

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565


