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คำนำ 
 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  

ขอ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  (๒) 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ

ดำเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 27  “แผนการดำเนินงาน

ใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  

สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื ่น ๆ  ที่ตองดำเนินการในพื ้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นใน

ปงบประมาณนัน้  การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน”   

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ    จึงไดดำเนินการ

จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  

โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำป

งบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวน

ตำบลแมกรณ  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทำงานกบัหนวยงาน

และการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำใหการติดตาม

ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานของ

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ฉบับนี้  จะสามารถใชเปนประโยชน

ตอการดำเนินงาน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  และผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี  

 

โดย  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  



ข 
 

สารบัญ 
 

                  หนา 
 
สวนท่ี ๑  บทนำ 
 

บทนำ                      ๑ 

วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน                  1 

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน                  ๒ 

ประโยชนของแผนการดำเนินงาน                                                                   4 

สวนท่ี  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน   (ผด. 0๑)      6  -    9 

  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ   (ผด. 0๒)  

  ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกส ๑0  –   20 
  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ GMS 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  21  –   40 
  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ  41  –   42 
  ความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน   43   
  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ  44  –   46 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร   47  –   49 
 
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ   (ผด. 02/1)     50  –   51 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ   (ผด. 0๒/1)     52  –   70 
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สวนท่ี ๑ 

บทนำ 
 

๑.๑ บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด  ๕  ขอ  
๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้   โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ   เพ่ือให
ประชาชนในทองถ ิ ่นทราบโดยทั ่วก ัน  และตองปดประกาศไว อย างน อยสามสิบว ัน และระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ  ขอ  27  แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป   งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน  ๆ  ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน  
เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน”    

ภายใตกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  ข้ึน  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางใน
การดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง  ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำใหการติดตามประเมินผล  เม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวก
มากข้ึน   
 

๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
๑. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนท่ีข อ ง อ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น ต ำ บ ล แ ม ก ร ณ   ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
๒. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบล

แมกรณ  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ  
การทำงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

๓. เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการ   การทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำใหการติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน 
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๑.๓ ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี ๑  ข้ันตอนการจัดทำรางแผน 
คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี ๒  ข้ันตอนการพิจารณารางแผน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน

แผนการดำเนินงาน   
ข้ันตอนท่ี  ๓  การประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือ

ประกาศใชแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ประกาศ  
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย

ประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก

หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน”  
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แผนภูมิข้ันตอนการทำแผนการดำเนินงาน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนนุการ 
  จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนนุการ 
  จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิ :   แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   

    ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   

 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 
จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงานตอผูบริหาร

 

ประกาศใชแผนการดำเนินงาน 

ป ดประกาศแผนการดำเน ินงาน

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 

เพื ่อใหประชาชนในทองถิ ่นทราบ

โดยทั ่วกันและตองปดประกาศไว

อยางนอยสามสิบวันนับแตวันที่ตั้ง

งบประมาณดำเนินการฯ 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
๑. ท ำ ให แ น ว ท า ง ใน ก า ร ด ำ เน ิน ง า น   ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง อ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น ต ำ บ ล แ ม ก ร ณ        

ม ีค ว า ม ช ัด เจ น ใน ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิม า ก ข ึ้น  
๒. ทำใหการใชจายงบประมาณของอ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น ต ำ บ ล แ ม ก ร ณ   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ใชเปนเครื่องมือในการติดตาม  การดำเนินงานและการประเมินผล  ทำใหการติดตามและประเมิน 

ผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
๔. ใชเปนเครื่องมือสำคัญ  ในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปน 

ไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  



 
5 

 

 

 

สวนท่ี  2 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  2565 



ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 12.04 3,071,500           14.51 กองชาง

รวม 13 12.04 3,071,500           14.51

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขต
                                                          องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

6



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.93 2,000                  0.01                    สํานักงานปลัด

2. แผนงานการศึกษา 9 8.33 2,688,380           12.70                  กองการศึกษาฯ

3. แผนงานสาธารณสุข 24 22.22 631,000              2.98                    สํานักงานปลัด

4. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.93 40,000                0.19                    สํานักงานปลัด

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 21 19.44 720,000              3.40                    สํานักงานปลัด

6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 9.26 213,000              1.01                    กองการศึกษาฯ

7. แผนงานการเกษตร 1 0.93 30,000                0.14                    สํานักงานปลัด

8. แผนงานงบกลาง 3 2.78 12,974,000         61.27                  สํานักงานปลัด

รวม 70 64.82 17,298,380         81.70                  

7
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                                                            ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 6.48 140,000              0.66                    สํานักงานปลัด

รวม 7 6.48 140,000             0.66                    

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรร และนันทนาการ 3 2.77 40,000                0.19                    สํานักงานปลัด

รวม 3 2.77 40,000               0.19                    

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

    ที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

8

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย



5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
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

 
การบริหาร ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 6.48                      445,000              2.1

รวม 7 6.48                     445,000             2.1

รวม 108 100.00                 21,174,880         100.00                

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแมกรณ  หมูที่ 1

ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย  

จ.เชียงราย

(ขอบัญญัติ ป 65 หนา 160)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 3.๐๐ เมตร ยาว ๑00.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

300.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตนโครงการ 

สถานที่กอสราง ซอยบานนายทวี  มะโน

หวัน จุดเริ่มตนพื้นที่การเกษตร

นายทวี มะโนหวัน จุดสิ้นสุดถึงพื้นที่

การเกษตรนายทวี มะโนหวัน

บานแมกรณ  หมูที่ 1

พิกัด 47Q 573338E ,2194217N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด 47Q 573193E ,2194266N

170,000 ซอยบานนายทวี

มะโนหวัน

บานแมกรณ  หมูที่ 1

ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสราง

้                      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการกอสรางรางรินคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไมมีฝาปด 

เพื่อปองกันตลิ่งพัง บานสวนดอก

 หมูที่ 3

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 160)

1.กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู ขนาดปากกวาง 1.5๐ เมตร 

สูง ๑.๐๐ เมตร 1 ดาน สูง 1.50 เมตร

1 ดาน ยาวไมนอยกวา 56.๐๐ เมตร

2.วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน

2 แถว ๆ ละ 6.00 เมตร

3.วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน

1 แถว ๆ ละ 7.00 เมตร 

พรอมปายโครงการ 

สถานที่กอสราง ซอย 2 จุดเริ่มตน

บานนายจันทร  แกวเลิศ บานเลขที่ 204

ถึงบานนางนาง  ไชยศรี  บานเลขที่ 2 

บานสวนดอก หมูที่ 3

จุดเริ่มตนโครงการ 

พิกัด 47Q 576962E,2193604N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด 47Q 576989E,2193668N

359,600 ซอย 2 บานสวนดอก

หมูที่ 3 ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย  

จ.เชียงราย

กองชาง

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแมสาด  

หมูที่ 4  

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา161)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

3.๐๐ เมตร ยาว ๑00.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 300.๐๐ 

ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

สถานที่กอสราง ซอยกลางทุง จุดเริ่มตน

พื้นที่การเกษตรนายอุทัย  ไชยศรี 

จุดสิ้นสุดถึงพื้นที่การเกษตรนางทองใบ  

แสนมา  บานแมสาด หมูที่ 4  จุดเริ่มตน

โครงการ 

พิกัด 47Q 574359E,2194530N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด 47Q 574258E,2194454N

170,000 ซอยกลางทุง

บานแมสาด     

หมูที่ 4 ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

กองชาง

4 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล

บริเวณวัดทาไคร บานเมืองรวง

หมูที่ 5 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 161)

1.เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง

 6 นิ้ว  ความลึกบอไมนอยกวา 43.00 

– 100.00 เมตร

2.งานระบบสงน้ําเขาถังเก็บน้ําความยาว

ทอสงน้ําไมนอยกวา 40.00 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาลแบบกรุรอบบอพรอมปายโครงการ

บริเวณวัดทาไคร บานเมืองรวง หมูที่ 5

พิกัด 47Q 574839E ,2194368N

268,100 วัดทาไคร 

บานเมืองรวง หมูที่ 5

ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

กองชาง

ผด.02

12

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

5 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล

บริเวณวัดปางสนุก บานปางมุง 

หมูที่ 6  

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 161)

1.เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง

6 นิ้ว  ความลึกบอไมนอยกวา 43.00 –

100.00 เมตร

2.งานระบบสงน้ําเขาถังเก็บน้ําความยาว

ทอสงน้ําไมนอยกวา 84.00 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาลแบบกรุรอบบอพรอมปายโครงการ

สถานที่กอสราง บริเวณวัดปางสนุก  

บานปางมุง หมูที่ 6

47Q  573647E ,2193060N

273,000 วัดปางสนุก

บานปางมุง หมูที่ 6 

ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

กองชาง

6 โครงการกอสรางเสริมไหลทาง

ถนนภายในหมูบาน บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 162)

กอสรางเสริมไหลถนนพรอมวางทอ คสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง กวาง 0.4๐ เมตร

ยาว ๑10.๐๐ เมตร และบอพัก คสล.

ขนาดกวาง 0.9๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร

จํานวน 10 บอ พรอมงานถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตนโครงการ 

สถานที่กอสราง จุดเริ่มตนบาน

นายพร  ธรรมธิ  บานเลขที่  46  จุดสิ้นสุดถึง

บานนางธานี  มูลไชยยะ บานเลขที่  65  

บานฝงหมิ่น  หมูที่  7

พิกัด 47Q 574448E ,2193177N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด 47Q 573998E ,2193487N

200,000 บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

กองชาง

13

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมปรับปรุง

ระบบประปาประจําหมูบาน 

บานใหม หมูที่ 8 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 162)

1. กอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00เมตร

สูง 2.50 เมตร จํานวน 2 ถัง

2. ยายและติดตั้งระบบถังเก็บน้ําเดิม 

จํานวน 1 ชุด  พรอมปายโครงการ

สถานที่กอสราง บริเวณอาคาร

อเนกประสงคประจําหมูบาน  บานใหม 

หมูที่ 8

47Q  573400E ,2192740N

350,400 อาคารอเนกประสงค

ประจําหมูบาน

บานใหม  หมูที่ 8 

ต.แมกรณ  

อ.เมืองเชียงราย  

จ.เชียงราย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 4/1 

บานปางกอก หมูที่ 9 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 162)

จุดที่ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 37.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

111.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน บานเลขที่ 40/1  นายเจริญ  

รินเที่ยง จุดสิ้นสุด บานไมมีเลขที่  

นายแสง  จงรักษ

จุดเริ่มตนโครงการ 

พิกัด 47Q 571596E ,2193143N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด 47Q 571613E ,2193114N

230,200 บานปางกอก หมูที่ 9

ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

กองชาง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผด.02

14



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

จุดที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 86.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

258.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน แปลงที่ดินทําประโยชน  

นางบัวลอย  แสนหาญ 

จุดสิ้นสุด บานไมมีเลขที่  นายยี่  ปนแกว

จุดเริ่มตนโครงการ 

พิกัด 47Q 571597E ,2193144N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด 47Q 571529E ,2193187N

จุดที่ 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 13.5๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

40.5๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02

15

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

จุดเริ่มตน แปลงที่ดินทําประโยชน 

นางบัวลอย  แสนหาญ  

จุดสิ้นสุด ถนนหนาอาคารอเนกประสงค

ประจําหมูบาน

ผด.02

16

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบานเทิดไท

บานปางริมกรณ หมูที่ 10 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 163)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 75.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

225.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่กอสราง ซอยบานเทิดไท  

จุดเริ่มตนบานไมมีเลขที่  บานนายชูชาติ  

พรหมโวหาร  จุดสิ้นสุดถึงบานนายยะสี 

กุยแกว บานเลขที่ 9849 บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 47Q 

570508E ,2194725N

จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 47Q 

570590E ,2194762N

127,100 ซอยบานเทิดไท

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10 

ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

กองชาง

พ.ศ. 2565

17

ผด.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 8 

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 164)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4.๐๐ เมตร ยาว 100.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

400.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่กอสราง ซอย 8  จุดเริ่มตนพื้นที่

การเกษตรนายนิยม  พรมโวหาร  

จุดสิ้นสุดถึงพื้นที่การเกษตรนายนิยม  

พรมโวหาร  บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 47Q 

569911E ,2194302N

จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 47Q 

569540E ,2194534N

       

224,800 ซอย 8

บานปางริมกรณหมูที่

10 ตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

กองชาง

11 โครงการกอสรางโดมอเนก

ประสงคบริเวณลานฌาปณสถาน 

บานปางปาออ หมูที่ 11 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 164)

กอสรางโดมอเนกประสงคขนาด 

กวาง 6.0๐ เมตร ยาว ๑2.๐๐ เมตร 

สูง 5.๐๐ เมตร พรอมปายโครงการ

สถานที่กอสราง บริเวณลานฌาปณสถาน

บานปางปาออ  หมูที่ 11

พิกัด 47Q  569337E ,2195336N

220,400 ฌาปณสถาน

บานปางปาออ 

หมูที่ 11 

ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

กองชาง

18

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบานนายดาวิ

จะเตาะ บานหนองเขียว หมูที่ 12

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 164)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 3.๐๐ เมตร ยาว 39.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

117.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง

สถานที่กอสราง จุดเริ่มตนบานนายดาวิ  

จะเตาะ บานเลขที่ 370 จุดสิ้นสุดถึง

บานนายกริตศกร  เพชรรัตน บานเลขที่ 

290   บานหนองเขียว หมูที่  12

จุดเริ่มตนโครงการ 

พิกัด  47Q  575863E,2197106N

จุดสิ้นสุดโครงการ 

พิกัด  47Q 575837E,2197111N

65,600 ซอยบานนายดาวิ

จะเตาะ 

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12 

ตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

กองชาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

19

ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

13 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปาสักทอง  หมูที่ 13

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 165)

1. กอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 

เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 2 ถัง 

พรอมวางทอระยะทาง 464.00 เมตร 

พรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง

บานปาสักทอง หมูที่ 13  

จุดเริ่มตนโครงการ 

พิกัด  47Q  576261E,2195256N

จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด  47Q 576207E,2195108N

412,300 บานปาสักทอง

หมูที่ 13 ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

กองชาง

รวม  13  โครงการ 3,071,500

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผด.02

20



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการสงเสริมใหชุมชนมีการ

จัดทําแผนชุมชน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 93)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการ

สงเสริมใหชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชน

ที่มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชและคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของฯลฯ

2,000 พื้นที่ตําบลแมกรณ

ทั้ง 13 หมูบาน

สํานักงาน

ปลัด

รวม 1  โครงการ 2,000

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                                                     ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

21

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 123)

เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก

 และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

๕,๐๐๐ อบต.แมกรณ กองการศึกษา

๒ โครงการจัดกรรมวันแม/วันพอ

แหงชาติ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 124)

เพื่อใหเด็กไดระลึกถึงแมผูมีพระคุณ ๕,๐๐๐ รร.อบต. และ ศพด.

ตําบลแมกรณ

กอง

การศึกษา/รร.

อบต./ศพด.

ตําบลแมกรณ

๓ โครงการอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 127)

เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

๓๐,๐๐๐ รร.อบต. และ ศพด.

ตําบลแมกรณ

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 124)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ

ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

943,580      รร.อบต. และ ศพด.

ตําบลแมกรณ

กอง

การศึกษา/รร.

อบต./ศพด.

ตําบลแมกรณ

๕ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ในโรงเรียน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 132)

นักเรียนปลูกผักสวนครัว ซึ่งสามารถ

นํามาประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียน

ไดรับประทาน

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบานปางคึก โรงเรียนบาน

ปางคึก

2.2 แผนงานการศึกษา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

6 โครงการนอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 132)

สงเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริม

สรางคุณธรรมและรูจักประหยัด 

อดออม

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบานปางริมกรณ โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

7 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในโรงเรียน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 132)

สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีคานิยมที่พึงประสงค

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบานปางริมกรณ โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 133)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต

พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ  ร.ร. สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) จํานวน  3  แหง 

ตั้งไว  1,654,800 บาท 

1.  โรงเรียนบานแมกรณ  

2.  โรงเรียนบานปางริมกรณ

3.  โรงเรียนบานปางคึก

1,654,800 1.โรงเรียนบานแมกรณ

2.โรงเรียนบานปางริม

กรณ

3..โรงเรียนบานปางคึก

กองการศึกษาฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

9 โครงการพัฒนาศักยภาพสูความ

เปนเลิศทางดานดนตรี

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 151)

สงเสริมใหผูเรียน รูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน หางไกลจากยาเสพติด

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนบาน     
แมกรณ

โรงเรียน
บานแมกรณ

รวม   9  โครงการ ๒,๖๘๘,๓๘๐

พ.ศ. 2565

ผด.02

24

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 134)

ควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไม

ติดตอ

20,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 134)

ฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 10,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

3 โครงการพนหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 134)

พนหมอกควันในพื้นที่ตําบลแมกรณ 50,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบ

การและผูสัมผัสอาหารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 134)

พัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการและผู

สัมผัสอาหารในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

25,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

5 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 135)

รณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 5,000           ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

6 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค

ตางๆ ในตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 135)

รณรงคควบคุมปองกันโรคตางๆ ในตําบล

แมกรณ

10,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7 โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

ในพื้นที่

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 135)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

5,000           ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

8 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน

ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยรานารี

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 135)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัข

บา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

60,000         ตําบลแมกรณ

9 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบาฯ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 136)

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน

สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

6,000           ตําบลแมกรณ

10 โครงการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 136)

ใหความชวยเหลือประชาชนดานการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ

50,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

11 โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม

โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 136)

จายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแล

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

130,000      ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

12 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 1

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 137)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานแมกรณ หมูที ่1 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 1  งานพัฒนา

ชุมชน

13 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 2

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 137)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานเวียงหวาย หมูที ่2 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 2  งานพัฒนา

ชุมชน

14 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 3

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 137)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานสวนดอก หมูที ่3 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 3  งานพัฒนา

ชุมชน

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

15 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 4

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 138)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานแมสาด หมูที ่4 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 4  งานพัฒนา

ชุมชน

16 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 5

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 138)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานเมืองรวง หมูที ่5 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 5  งานพัฒนา

ชุมชน

17 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 6

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 138)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางมุง หมูที ่6 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 6  งานพัฒนา

ชุมชน

18 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 7

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 139)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที ่7 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 7  งานพัฒนา

ชุมชน

28

ผด.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

19 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 8

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 139)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานใหม หมูที ่8 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 8  งานพัฒนา

ชุมชน

20 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 9

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 139)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางกอก หมูที ่9 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 9  งานพัฒนา

ชุมชน

21 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 10  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 140)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางริมกรณ หมูที ่10 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 10  งานพัฒนา

ชุมชน

22 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 11  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 140)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางปาออ หมูที ่11 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 11  งานพัฒนา

ชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผด.02

29



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

23 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 12  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 140)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานหนองเขียว หมูที ่12 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 12  งานพัฒนา

ชุมชน

24 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 13  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 141)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปาสักทอง หมูที ่13 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 13  งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 24  โครงการ 631,000      

30

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 142)

ใหความชวยเหลือประชาชนดานสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต

40,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1  โครงการ 40,000        

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

31

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูปวยเอดส

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 144)

พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวย

เอดส

5,000           ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูพิการ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 144)

พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ 5,000           ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

3 โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 145)

พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 5,000           ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

4 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 145)

อบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุม

พัฒนาสตรีตําบลแมกรณ

30,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การสรางสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจของผูพิการและดอย

โอกาส

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 145)

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการสราง

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผู

พิการและผูดอยโอกาส

5,000           ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

6 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 1

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานแมกรณ หมูที ่1

30,000         หมูที่ 1  งานพัฒนา

ชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

32

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 2

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานเวียงหวาย หมูที ่2

30,000         หมูที่ 2  งานพัฒนา

ชุมชน

8 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 3

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานสวนดอก หมูที ่3

30,000         หมูที่ 3  งานพัฒนา

ชุมชน

9 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 4

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานแมสาด หมูที ่4

30,000         หมูที่ 4  งานพัฒนา

ชุมชน

10 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 5

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานเมืองรวง หมูที ่5

30,000         หมูที่ 5  งานพัฒนา

ชุมชน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

33

พ.ศ. 2565

ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

11 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 6

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางมุง หมูที ่6

30,000         หมูที่ 6  งานพัฒนา

ชุมชน

12 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 7

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที ่7

30,000         หมูที่ 7  งานพัฒนา

ชุมชน

13 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 8

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานใหม หมูที ่8

30,000         หมูที่ 8  งานพัฒนา

ชุมชน

14 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 9

 ตามโครงการขอรับการสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาหมูบานยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางกอก หมูที ่9

30,000         หมูที่ 9  งานพัฒนา

ชุมชน

ผด.02

34

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

15 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 10 ตามโครงการขอรับการ

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมูบาน

ยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 146)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางริมกรณ หมูที ่10

30,000         หมูที่ 10  งานพัฒนา

ชุมชน

16 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 11 ตามโครงการขอรับการ

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมูบาน

ยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 147)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางปาออ หมูที ่11

30,000         หมูที่ 11  งานพัฒนา

ชุมชน

17 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 12 ตามโครงการขอรับการ

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมูบาน

ยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 147)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานหนองเขียว หมูที ่12

30,000         หมูที่ 12  งานพัฒนา

ชุมชน

18 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 13 ตามโครงการขอรับการ

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมูบาน

ยั่งยืน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 147)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน บานปาสักทอง หมูที ่13

30,000         หมูที่ 13  งานพัฒนา

ชุมชน

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

19 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบล

แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 147)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณ

80,000         ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

20 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 147)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ

100,000      ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

21 อุดหนุนศูนยการเรียนรูโรงเรียน

ผูสูงอายุตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 147)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยการเรียนรู

โรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ

100,000      ตําบลแมกรณ  งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 21  โครงการ 720,000      

ผด.02
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน

ตําบลแมกรณประจําป

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 149)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

แขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมกรณ

ประจําป 2565

50,000         สนามกีฬาในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสงเสริมศิลปะดนตรี

นาฎศิลปพื้นบานลานนา

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 149)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

สงเสริมศิลปะดนตรีนาฏศิลปพื้นบาน

ลานนา 

20,000         อบต.แมกรณ

3 โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอม

จันทรประจําตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 149)

สงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

๕,๐๐๐ พระธาตุศรีจอมจัทร 

หมูที่ ๓ บานสวนดอก

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสืบสานจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 150)

อนุรักษประเพณีทองถิ่น ๑๐,๐๐๐ พื้นที่ตําบลแมกรณ กองการศึกษาฯ

5 โครงการสืบสานจัดงานประเพณี

หลอเทียนพรรษา

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 150)

สงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

๓๐,๐๐๐ วัดในเขตพื้นที่ตําบล

แมกรณ

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 150)

สงเสริมอนุรักษ ประเพณีของ
ทองถิ่น 
เพื่อสืบทอดใหกับลูกหลาน

๕๐,๐๐๐ อบต.แมกรณ

ผด.02
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2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7 โครงการอบรมใหความรูดาน

พระพุทธศาสนาแกสามเณร

ภาคฤดูรอน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 151)

เพื่อใหความรู ดานพระพุทธศาสนา 

แกสามเณรภาคฤดูรอน

๑๐,๐๐๐ อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

8 โครงการอบรมใหความรู

และพัฒนาเครือขายปราชญ

ชาวบาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 151)

เพื่อใหความรู แกเยาวชนและ

ประชาชน เพื่อพัฒนาเครือขาย

ปราชญชาวบาน

๒๐,๐๐๐ อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

9 โครงการปราชญทองถิ่นศิลปสืบ

สานการเรียนรูสูนวัตวิถี

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 151)

เพื่อสงเสริม อนุรักษ ภูมิปญญา
ทองถิ่น

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบาน    
ปางคึก

โรงเรียน
บานปางคึก

10 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ

สรงน้ําพระธาตุดอยตุง

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 152)

เพื่อสงเสริม และอนุรักษ ประเพณี

เกาแกของจังหวัดเชียงราย

๘,๐๐๐ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

รวม 10  โครงการ 213,000      

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานการใหความชวย

เหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 166)

เพื่อใหการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายได

นอย เชนการเยียวยาพืชผลทางการเกษตร

เสียหาย ใหความชวยเหลือในการทําการ

เกษตร เปนตน

30,000         พื้นที่ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

รวม 1  โครงการ 30,000        
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2.7  แผนงานการเกษตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



2.8 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 83)

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบล

แมกรณ ประจําปงบประมาณ 2565

10,574,000  ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

2 เบี้ยยังชีพความพิการ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 84)

เพื่อจายเปนเบี้ยความพิการในตําบล

แมกรณ ประจําปงบประมาณ 2565 

2,256,000    ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 84)

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในตําบล

แมกรณ โดยผูปวยเอดสจะตองเปนผูปวย

ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว

 และมีความเปนอยูยากจน หรือถูก

ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได และเปนผู

มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพความหลักเกณฑ

การจัดสรรงบประมาณ

144,000      ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

รวม 3  โครงการ 12,974,000  
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการฝกซอมแผนปองกัน

สาธารณภัยใหกับประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 110)

เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสาธารณภัยมากขึ้น ประชาชนมี

ความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนเมื่อ

เกิดสาธารณภัยตางๆ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

2 โครงการฝกอบรมการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 110)

เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ และเพิ่ม

ทักษะดานการใชเครื่องมือการปองกัน

และระงับอัคคีภัย ในกรณีเกิดเหตุการณ

เพลิงไหมในสถานที่ราชการเพื่อพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานกูภัยในภาวะฉุกเฉิน

ใหเปนระบบรวดเร็ และทันตอเหตุการณ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

3 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 111)

เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็ง

ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ใหมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

๔ โครงการฝกอบรมชุดรักษาความ

สงบเรียบรอยตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 111)

เพื่อใหชุดรักษาความสงบเรียบรอย

ประจําหมูบานไดรวมกันปฏิบัติงานดูแล

รักษาความสงบเรียบรอยปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมรวมกับ

เจาหนาที่ตํารวจ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

๕ โครงการฝกอบรมทบทวนและเพิ่ม

ศักยภาพและใหความรูแก อปพร.

และหนวยกูชีพ อบต.แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 111)

เพื่อฝกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพ

และใหความรูแก อปพร.และหนวยกู

ชีพ อบต.แมกรณ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

6 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 114)

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรถใช

ถนนและนักทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบล

แมกรณ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

7 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาสงกรานต

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 114)

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรถใช

ถนนและนักทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบล

แมกรณ

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

รวม 7  โครงการ 140,000
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ผด.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน

สถานที่ทองเที่ยว สถานที่ราชการ 

ภายในตําบลแมกรณ 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 153)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว

สถานที่ราชการ   ภายในตําบลแมกรณ

10,000 สถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่ราชการภายใน

ตําบลแมกรณ

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทามวง

ขาว บานแมสาด หมูที่ 4

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 153)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ทองเที่ยว

ในแหลงทองเที่ยว  ทามวงขาว 

บานแมสาด หมูที่ 4

15,000 ทามวงขาว 

บานแมสาด หมูที่ 4

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 

หนองชางคต บานใหม หมูที่ 8

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 153)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว

ในแหลงทองเที่ยว หนองชางคต 

บานใหม หมูที่ 8

15,000 หนองชางคต 

บานใหม หมูที่ 8
งานสงเสริม
การทองเที่ยว
สํานักปลัด

รวม 3  โครงการ 40,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

    ที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและ

บริหารจัดการขยะ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 143)

จัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ 10,000         ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะ 13 หมูบาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 143)

อบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารจัดการขยะ 13 หมูบาน

100,000      ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

รวม 2  โครงการ 110,000

พ.ศ. 2565

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

44

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการบํารุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 

ถนนสวย ใสใจสิ่งแวดลอม ถนนสาย

บานเวียงหวานถึงบานสวนดอก

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 166)

บํารุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 ถนนสวย ใสใจ

สิ่งแวดลอม ถนนสายบานเวียงหวานถึง

บานสวนดอก

10,000          หมูที่ 2 และ หมูที่ 3 งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการปลูกปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 166)
ปลูกปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 10,000         ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

3 โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควัน 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 167)

เพื่อใหเจาหนาที่งานปองกัน สมาชิก 

อปพร. ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่

เสี่ยงภัยการเกิดไฟปา รูถึงขั้นตอนการดับ

ไฟปาอยางถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและ

ลดการสูญเสีย

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

ไฟปาและทําแนวกันไฟ 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 167)

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิด

จากไฟปา

20,000 อบต.แมกรณ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2.1  แผนงานการเกษตร ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

5 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐ

สีมา

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 167)

อนุรักษพันธุกรรมพืช 5,000           ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

6 โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 168)

อบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 5,000           ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

รวม 6  โครงการ 70,000        

46

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการประชุมประชาคม,

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

และผลการปฏิบัติงานประจําป

ขององคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 92)

เพื่อดําเนินการตมโครงการประชุม

ประชาคม,การติดตามประเมินผลแผน

พัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจําป

ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

5,000           อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด

2 โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 93)

การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ ใหมีความรุความเขาใจในการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูง

สุดแกประชาชน

20,000          ตําบลแมกรณ

หรือสถานที่ ๆมีความ

เหมาะสม

งานการ

เจาหนาที่
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป ผด.02

พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 คาใชจายเพื่อการเลือกตั้ง

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 92)

เพื่อใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององค

กรปกครองสวนทองถิ่น การเลือกตั้งสภา

ผูแทนราษฎรหรือการทําประชาพิจารณ

ประชามติตาง ๆ

300,000       ตําบลแมกรณ งานบริหารงาน

ทั่วไป

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 94)

สํารวจความพึงใจของประชาชนที่มีตอ

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

20,000          ตําบลแมกรณ งานบริหารงาน

ทั่วไป

5 โครงการดําเนินการและสนับสนุน

การดําเนินงานจัดกิจกรรมของ

สวนราชการและองคกรจังหวัด

เชียงราย

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 98)

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ

ดําเนินการและสนับสนุนการ

ดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวน

ราชการและองคกร  จังหวัด

เชียงราย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565

50,000 อําเภอเมืองเชียงราย สํานักงานปลัด

ผด.02
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอําเภอ  

อําเภอเมืองเชียงราย

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 99)

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับอําเภอ  อําเภอเมือง

เชียงราย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

40,000         อําเภอเมืองเชียงราย สํานักงานปลัด

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีประจําป

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 105)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ีประจําป 

2565 เชนการประชาสัม

พันธการจัดเก็บภาษ ี ฯลฯ

10,000         อบต.แมกรณ กองคลัง

รวม 7  โครงการ 445,000      

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02
49



แผนงานบริหารงานทั่วไป ผด.02/1

ลําดับ ครุภัณฑ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ หนวยงานผูรับผิดชอบ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 4 21,060                                    สํานักงานปลัด

2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 854,000                                  สํานักงานปลัด

5 875,060                                

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ ครุภัณฑ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ หนวยงานผูรับผิดชอบ

1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 25,000                                    สํานักงานปลัด

2 ครุภัณฑการเกษตร 1 14,000                                    สํานักงานปลัด

3 ครุภัณฑงานบานงานครัว 1 10,000                                    สํานักงานปลัด

4 ครุภัณฑโรงงาน 1 25,000                                    สํานักงานปลัด

4 74,000                                  

แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ หนวยงานผูรับผิดชอบ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 2 10,380                                    กองการศึกษาฯ

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 26,000                                    

4 36,380                                  

50

รวม

รวม

รวม

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผด.02/1

ลําดับ ครุภัณฑ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ หนวยงานผูรับผิดชอบ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 3 17,650                                    กองชาง

3 17,650                                  

51

รวม



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 96)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เกาอี้สํานักงาน  สีดํา จํานวน 1 ตัว

-  ขนาดไมนอยกวา 59 (W) x 

58(O) x 89-101(H) cm.

-  ขาเกาอี้ลอเลื่อน 5 แฉก 

หมุนไดรอบทิศ

 - เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนังเทียม

มีที่พักแขน จัดซื้อตามราคาทองตลาด

2,190         อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด

2 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 101)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เกาอี้สํานักงาน  สีดํา จํานวน 1 ตัว

-  ขนาดไมนอยกวา 59 (W) x 

58(O) x 89-101(H) cm.

-  ขาเกาอี้ลอเลื่อน 5 แฉก 

หมุนไดรอบทิศ

 - เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนังเทียม

มีที่พักแขน จัดซื้อตามราคาทองตลาด

2,190         อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 

(สําหรับผูบริหาร)

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 97)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เกาอี้สํานักงาน  สีดํา

(สําหรับผูบริหาร) จํานวน  2  ตัวๆ 

ละ 4,590 บาท

-  เบาะนั่งและพนักพิงเปน

โครงสรางไม พรอมบุฟองน้ําและ

หุมดวยหนัง PVC

-  ลอผลิตจาก Nylon เกรด

คุณภาพแข็งแรง ทนทาน

 -  สามารถปรับระดับขึ้น – ลง ได 

รองรับน้ําหนักไดสูงสุด  100 กก. 

ขนาด (ก x ล x ส) 65 x 71 x 

113-123 ซม.

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

9,180         อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 97)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องพิมพ Multifunction  

แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer)   

จํานวน  1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - เปนอุปกรณที่มีความสามารถ

เปน Printer , Copier , scanner

และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต

-  มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 1,200 x 1,200 dpi

-  มีความเร็วในการพิมพขาวดํา

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 

27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8

 ภาพตอนาที (ipm)

7,500         อบต.แมกรณ ธุรการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

 - มีความเร็วในการพิมพสี

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา

 15 หนาตอนาท ี (ppm) 

หรือ 5 ภาพตอนาท ี(ipm)

-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4

 (ขาว - ดํา - ส)ี ได

-  มีความละเอียดในการสแกน

สูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 

 หรือ 600 x 1,200 dpi

-  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 

(Auto  Document Feed)

-  สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้ง

สีและขาวดํา

-  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม

นอยกวา 99 สําเนา

-  สามารถยอและขยายได 25 ถึง

 400 เปอรเซ็นต

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

 -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

(Network  Interface) แบบ  

10/100 Base-T  หรือดีกวา  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ

สามารถใชงานผานเครือขายไร

สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)

 ได

-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  

100 แผน

-  สามารถใชไดกับ A4,  Letter,  

Legal  และ Custom

จัดซื้อตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

รวม 4 โครงการ 21,060    

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 98)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน 1 คัน

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ  

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

- แบบดับเบิ้ลแค็บ

(1) เปนกระบะสําเร็จรูป

(2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู

(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

854,000     อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด

รวม 1 โครงการ 854,000  
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ผด.02/12. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 112)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน  

จํานวน 1  หัว

25,000       อบต.แมกรณ งานปองกันฯ

คุณลักษณะ

1.  โครงสรางทําดวยอลูมิเนียม

อัลลอย มีน้ําหนักเบา แข็งแรง

ทนทาน  พรอมมือจับแบบดามปน

จับกระชับมือขณะปฏิบัติงาน

2.  มีบอนดวาลวทําจากสแตนเลส

พรอมคันโยก เปด – ปด น้ํา

3.  มีควบคุมการไหลของน้ําได

ไมนอยกวา  4  ระดับ

4.  ใหปริมาณน้ําที่สม่ําเสมอไมวา

จะเปลี่ยนรูปแบบน้ําเปนแบบใด

5.  เปลี่ยนรูปแบบน้ําโดยไมตอง

ปดหัววาลว

6.  ปรับน้ําใหเปนลําตรงและบาน

1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ผด.02/1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7.  มีตะแกรงสแตนเลส ชวยปองกัน

ไมใหขยะเขาไปในหัวฉีด

8.  ปลายหัวฉีดติดตั้งขอตอสวมเร็ว

ประเภทตัวผู ขนาดไมนอยกวา

 2.5 นิ้ว

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 1 โครงการ 25,000    

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.02/1

59



2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเครื่องเปาลม 2 จังหวะ

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 113

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องเปาลม  

14,000       อบต.แมกรณ งานปองกันฯ

2  จังหวะ จํานวน 2  เครื่อง ๆ 

ละ 7,000 บาท

คุณลักษณะ

-  เปนเครื่องเปาลมแบบสะพายหลัง

-  เครื่องยนตไมนอยกวา 2 แรงมา

-  ใชน้ํามันเบนซินแบบ 2 จังหวะ

 - ความเร็วรอบไมนอยกวา  

6,000 

 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 1 โครงการ 14,000    

ผด.02/1
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3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 113

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เตียงนอน  2  ชั้น  จํานวน 2 หลัง 

ๆ ละ 5,000 บาท

10,000       อบต.แมกรณ งานปองกันฯ

คุณลักษณะ

โครงสรางเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น

 ขนาดไมนอยกวา 1.12 X 2.00 

เมตร  

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 1 โครงการ 10,000       
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4. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเลื่อยโซยนต

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 113

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง

25,000       อบต.แมกรณ งานปองกันฯ

คุณลักษณะ

 -  เปนเครื่องตัดไมชนิดเครื่องยนต

แบบมือถือ

 -  ใชเครื่องยนตเบนซิน  

1  สูบ  2  จังหวะ

 -  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 

1.4 แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา  30 ซีซ ีบารไมนอยกวา

  11.5 นิ้ว พรอมโซตัด

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 1 โครงการ 25,000    

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 119)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

สีดํา  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 

2,190 บาท

4,380         อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

 -  ขนาดไมนอยกวา 59

 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm.

 -  ขาเกาอี้ลอเลื่อน 5 แฉก 

หมุนไดรอบทิศ

 -  เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนัง

เทียม มีที่พักแขน 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

2 จัดซื้อโตะทํางานระดับ  3-6

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 119)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน

ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว
6,000         อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร 

ยาว 150 เซนติเมตร 

สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ลิ้นชัก , 

1 ตูเก็บเอกสารดานขวา 

และ 1 ตูเก็บเอกสารดานซาย 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 2  โครงการ 10,380    

แผนงานการศึกษา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 

สีชนิด Network

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 119)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด

 Network จํานวน 1 เครื่อง

10,000       อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดํา

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 

18 หนาตอนาท ี(ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา

ตอนาท ี(ppm)

 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนา

อัตโนมัติได

 - มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 128 MB

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

 - มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาย 

(Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย

ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 

n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา

 150 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, 

Legal และ Custom

ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

2 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 130)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

16,000       อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)

 ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พื้นฐานไมนอย กวา 1.0 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถใน การประมวลผลสูง

จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาด ไมนอยกวา 4 MB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไม

นอยกวา 4 GB

ผด.02/1
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SATA หรือดีกวา ขนาด ความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ 

VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา

 Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n,ac)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

และ Bluetooth 

ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

รวม 2  โครงการ 26,000    
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 159)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เกาอี้สํานักงาน สีดํา

10,950       อบต.แมกรณ กองชาง

จํานวน  5  ตัว ๆ ละ 2,190 บาท

 -  ขนาดไมนอยกวา 59 

(W) x 58(O) x 89-101(H) cm.

 -  ขาเกาอี้ลอเลื่อน 5 แฉก 

หมุนไดรอบทิศ

 -  เกาอี้บุดวยฟองน้ําวัสดุหนังเทียม

 มีที่พักแขน 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

2 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 159)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว

1,800         อบต.แมกรณ กองชาง

ขนาดกวาง  80 ซม. ลึก 60ซม.  

สูง 75 ซม.

มีลิ้นชักสําหรับวางแปนพิมพ

และเมาส  มีชองวางสําหรับ

วางเครื่องคอมพิวเตอร

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 จัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 159)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

โตะทํางานระดับ 1- 2 

4,900 อบต.แมกรณ กองชาง

จํานวน 1 ตัว  มีขนาด 

ความกวาง 60 เซนติเมตร  

ความยาว 120 เซนติเมตร 

ความสูง 75 เซนติเมตร

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 3 โครงการ 17,650    

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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