


ก 

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. ๒๕๖6 ขึ้น  เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำป

งบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององคการบริหารสวน

ตำบลแมกรณ  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทำงานกบัหนวยงาน

และการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำใหการติดตาม

ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานของ

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  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 

บญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน   (ผด. 0๑)    6  -    10
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ   (ผด. 0๒) 

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกส ๑1  –   26 
  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ GMS 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  27  –   30 
  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ  31  –   39 
  ความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน   40  –   47 
  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ  48  –   51 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร   52  –   54 

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ   (ผด. 02/1) 55  –   55 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ   (ผด. 0๒/1) 56  –   75 

ภาคผนวก  



1

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.  ๒๕๖6  ข้ึน  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางใน
การดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  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.  2566 
๒. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  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. ๒๕๖6  

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 
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สวนท่ี  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  2566 



ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 13.79 3,861,317 16.96 กองชาง

รวม 16 13.79 3,861,317   16.96

6

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 6.90 205,000              0.90                     สํานักงานปลัด

รวม 8 6.90 205,000             0.90                    
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ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  4  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา , ที่ 2 การสงเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตร

                                             เชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยทน และที่ 3  การพ?ันาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุนการบริการ และโลจิสติกส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว



ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา และการสาธารณสุข ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1.  แผนงานการศึกษา 7 6.03 2,914,670           12.80                   สํานักงานปลัด

2.  แผนงานสาธารณสุข 22 18.97 598,000              2.63                     

3.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 7.76 213,000              0.94                     

รวม 38 32.76 3,725,670           16.37                  
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ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข



ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 26 22.41 516,000 2.27 สํานักงานปลัด

2. แผนงานงบกลาง 3 2.59 13,866,000 60.90 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.86 20,000 0.09 

4. แผนงานการเกษตร 1 0.86 10,000 0.04 

5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 6.03 140,000 0.61 

รวม 38 32.75 14,552,000    63.91  
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ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย



ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1. แผนงานเคหะและชุมชน 4 3.45 110,000              0.48

2. แผนงานการเกษตร 5 4.31 80,000                0.35

รวม 9 7.76   190,000   0.83

ผด.01

แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวย
รับผิดชอบ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 6.03 235,000 1.03

รวม 7 6.03   235,000 1.03

รวมทั้งสิ้น 116 100   22,768,987    100.00   

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน



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 

(ซอยบานนายสนม  ดอนเนตร)

(ขอบัญญัติ ป 66 หนา 181)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 150.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง ซอยบานนายสนม

ดอนเนตร จุดเริ่มตนโครงการ

บานเลขที่ 168 นายจันทรตา ใจมูล 

พิกัด 47Q 577653 E ,21945067 

N จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 113

นายสนม ดอนเนตร 

พิกัด 47Q 577695 E,2195095N

บานแมกรณ  หมูที่ 1

87,388 ซอยบานนายสนม

ดอนเนตร

บานแมกรณ  หมูที่ 1

ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

กองชาง
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บานแมกรณ หมูที่ 1 

(ซอย 1)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 181)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 220.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ

ซอย 1 จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่

52 นายมานิตย ไชยชมภู  

พิกัด 47Q 578026 E,2195002N

 จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 52 นาย

มานิตย ไชยชมภู พิกัด47Q 578039E

,2194951 N บานแมกรณ หมูที่ 1

127,708 ซอย 1 บานแมกรณ

หมูที่ 1 ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย  

จ.เชียงราย

กองชาง
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ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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  บานแมกรณ  

หมูที่ 1  (ซอยบานนายสมบูรณ

พรมมินทร)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา181)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 34.00 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 136.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง ซอยบานนายสมบูรณ 

พรมมินทร จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่

46 นายสมบูรณ พรมมินทร  

พิกัด 47Q 577644 E,2194558N 

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 209

นางจําเลียง เจริญลาภ 

พิกัด 47Q 577651 E,2194583N 

บานแมกรณ  หมูที่ 1

78,080 ซอยบานนายสมบูรณ

พรมมินทร     

หมูที่ 1 ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

กองชาง
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

4 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย

แบบโซลาเซลล บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา182)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟถนนพลังงาน  

แสงอาทิตย 25 วัตต สูง 6.00 เมตร 

จํานวน 7 ตน พรอมปายโครงการ 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

จุดที่ 1 สนามกีฬาหมูบาน พิกัด 47Q 

577390 E ,2193420 N

จุดที่ 2 แยกประปาหมูบาน พิกัด 47Q 

577233 E ,2193444 N  

จุดที่ 3 บานเลขที่ 8 รต.สุพันธ จันทรคํา 

พิกัด 47Q 577598 E ,2193380 N

จุดที่ 4 บานเลขที่ 151 นายอํานวย บุญสม 

พิกัด 47Q 577379 E ,2193658 N

จุดที่ 5 บานเลขที่128นายประสิทธิ์ คําจอย 

พิกัด47Q 577269 E ,2193739 N

จุดที่ 6 บานเลขที่ 118 นายวินัย โพธิศรี 

พิกัด 47Q 577331 E ,2193442 N

จุดที่ 7บานเลขที่ 42 นายสิงหคํา บุญรักษา 

พิกัด 47Q 577205 E ,2193608 N

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

253,669 จุดที่ 1 สนามกีฬา

หมูบาน

จุดที่ 2 แยกประปา

หมูบาน

จุดที่ 3 บานรต.สุพันธ 

จันทรคํา

จุดที่ 4 บานนายอํานวย

บุญสม

จุดที่ 5 บานนายประสิทธิ์

คําจอย

จุดที่ 6 บานนายวินัย 

โพธิศรี

จุดที่ 7 บานนายสิงหคํา 

บุญรักษา

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

กองชาง

14

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 โครงการกอสราง

โดมอเนกประสงค  

บานสวนดอก หมูที่ 3

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา182)

เพื่อจายเปนคากอสรางโดมอเนก

ประสงค ขนาดกวาง 7.00 ม. 

ยาว 10.00 ม.  สูง 7.00 ม.  

พรอมปายโครงการบริเวณลานฌาปน

สถาน บานสวนดอก  หมูที่ 3

พิกัด 47Q  576071E,2194136N

443,722 ฌาปณสถาน 

บานสวนดอก หมูที่ 3

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแมสาด หมูที่ 4

(ซอย 2)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา183)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแมสาด  หมูที่ 4 ดังนี้ 

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 134.00 ม. 

หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

402.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน บานเลขที่ 135  นางจันทร 

พรมโวหารพิกัด 47Q 574768E ,

2194700N  จุดสิ้นสุด ที่ดินของ  นาย

ปราโมทย พรมเลข 

พิกัด 47Q 574716E ,2194819N

281,596 ซอย 2 บานแมสาด

หมูที่ 4 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

กองชาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผด.02

15

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

80.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอม

ปายโครงการ  จุดเริ่มตน เชื่อมตอถนน 

คสล. ชวงที่ 1 พิกัด 47Q 574716E ,

2194819N จุดสิ้นสุด บานไมมีเลขที่

ของ  นายบุญภพ เสียงใส  

พิกัด 47Q 574680E ,2194810N

บานแมสาด หมูที่ 4

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.02

16

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานเมืองรวง หมูที่ 5

(ซอยบานนายศิรินทร  วรรณ

ลักษณ)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา183)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 

225.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 675.00 ตร.ม.ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ

(ซอยบานนายศิรินทร  วรรณลักษณ) 

จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 26 

บานนายศิรินทร   วรรณลักษณ 

พิกัด 47Q 575280 E,2194715N

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 7 

นายบุญ บรรดิ พิกัด47Q 575035 E,

2194663 N บานเมืองรวง หมูที่ 5

394,844 ซอยบานนายศิรินทร

วรรณลักษณ 

บานเมืองรวง หมูที่ 5

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

กองชาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.02

17



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

8 โครงการกอสรางโดมอเนก

ประสงค  บานปางมุง  หมูที่ 6

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 184)

เพื่อจายเปนคากอสรางโดมอเนกประสงค

ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.  

สูง 7.00 ม. พรอมปายโครงการ 

บริเวณลานฌาปนสถาน บานปางมุง  

หมูที่ 6

พิกัด 47Q  573735E ,2193068N

443,017 ฌาปณสถาน

บานปางมุง หมูที่ 6

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

กองชาง

ผด.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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พ.ศ. 2566พ.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 โครงการกอสรางเสริมไหลทาง

ถนนภายในหมูบาน บานฝงหมิ่น 

หมูที่ 7

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 184)

เพื่อจายเปนคากอสรางเสริมไหลทาง

ถนนภายในหมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที่  ดังนี้ 

จุดที่ 1 วางทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.40 ม. ยาว 67.00 ม. และบอพัก คสล. 

ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. จํานวน

6 บอ พรอมงานถมดินไหลทาง  

จุดเริ่มตนโครงการ  บานนายทิคุณ ใจดี

บานเลขที่ 72 ถึงบานนายเทียนชัย ธรรมธิ

บานเลขที่ 7 จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 47Q

 574365 E ,2193717 N

จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 47Q 574363E

 ,2193649 N

จุดที่ 2  วางทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนย

กลาง0.40 ม. ยาว 114.00 ม. และบอพัก

 คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. 

จํานวน 11 บอ พรอมงานถมดินไหลทาง 

พรอมปายโครงการ จุดเริ่มตนโครงการ

ที่ดินของ นายวิเชษฐ  คําแกน ถึงบานนางสีดา

อภิวงค บานเลขที่ 78  จุดเริ่มตนโครงการ 

พิกัด 47Q 574391 E ,2193536 N

จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 47Q 574372E

 ,2193641 N

พรอมปายโครงการ บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

373,361 บานนายทิคุณ ใจดี

ถึงบานนายเทียนชัย

ธรรมธิ บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7 ต.แมกรณ

อ.เมือง  จ.เชียงราย

กองชาง

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

19



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  บานปางกอก หมูที่ 9

(ซอย 12)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 185)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  3.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา300.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ

ซอย  12 จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 

143 นางละอองดาว บุญรัตน  

พิกัด 47Q 570713E ,2193914N

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 147 

นายวิศิษฐ คํานิยม พิกัด47Q 570733

E ,2193971 N บานปางกอก หมูที่ 9

175,318 ซอย 2 บานปางกอก

หมูที่ 9 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

กองชาง

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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.

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บานปางกอก หมูที่ 9

(ซอย 5/1)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 185)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 42.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 126.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง ซอย 5/1 จุดเริ่มตน

โครงการบานเลขที่ 35 บานนางมี 

คํานิลนคร  พิกัด 47Q 571293 E ,

2193672 N จุดสิ้นสุดโครงการ

บานเลขที่ 146 บานนางแสงดาว ยอดใจ

พิกัด47Q 571255 E ,2193650N

บานปางกอก หมูที่ 9    

73,154 ซอย 5/1 

บานปางกอก หมูที่ 9

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

กองชาง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผด.02

21



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  บานปางริมกรณ 

หมูที่ 10  (ซอย 6/1)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 185)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 85.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 255.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  

ซอย 6/1 จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมถนน

คสล. เดิมบานเลขที่ 215  

บานนางแดง ไชยชมภู 

พิกัด 47Q 569944 E ,2194689N

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 167 

บานนายอาทิตย บุญเหมือน

พิกัด47Q 569932 E ,2194646N

บานปางริมกรณ หมูที่ 10    

148,824 ซอย 6/1 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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.

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํารูป

ตัวยู แบบมีฝาปด บานปางริม

กรณ  หมูที่ 10  (ซอย 8/2)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 186)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 8/2  ดังนี้

1.งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 64 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

192.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

2.งานกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 

แบบมีฝาปด ขนาดปากกวาง 0.30 ม. 

ยาว 64.00 ม. ลึก 0.50 ม. พรอมปาย

โครงการ  ซอย 8/2 จุดเริ่มตนโครงการ

เชื่อมถนน คสล. เดิมบานเลขที่ 391  

บานนายอากอ แซพากู 

พิกัด 47Q 569716 E ,2194725N

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 319 

บานนายพีรพงษ กุยคํา 

พิกัด 47 Q 569756 E,2194683N

บานปางริมกรณ หมูที่ 10    

334,513 ซอย 8/2 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10 ต.แมกรณ

อ.เมือง  จ.เชียงราย

กองชาง

23

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํารูป

ตัวยู แบบมีฝาปด  บานปางปาออ

 หมูที่ 11  (ซอย 3/1)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 186)

เพื่อจายเปนคากอสรางดังนี้

1.งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 59 ม.หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 177.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 113 บาน

นางเวทิตา นาตะ 

พิกัด 47Q 568878 E,2195338N 

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 91 

บานนายมานัส ขันคํา พิกัด 47Q 

568880 E ,2195390 N

2.งานกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 

แบบมีฝาปด ขนาดปากกวาง 

0.30 ม. ยาว 35.00 ม. ลึก 0.50 ม. 

พรอมปายโครงการ ซอย 3/1

จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 91 

บานนายมานัส ขันคํา 

พิกัด 47Q 568885 E,2195358N 

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่

91 บานนายมานัส ขันคํา พิกัด47 Q 

568880 E ,2195390 N             

บานปางปาออ หมูที่ 11    

224,584 ซอย 3/1 

บานปางปาออ

หมูที่ 11 ต.แมกรณ

อ.เมือง  จ.เชียงราย

กองชาง
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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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนองเขียว หมูที่

12  (ซอยบานนายจะยี จาเงิน)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 187)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองเขียว  หมูที่ 12 ดังนี้ 

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.00 ม. 

ยาว 124.00 ม. หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 496.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 88 นายจะยี 

จาเงินพิกัด 47Q 576033E ,2197237N

  

จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมตอถนน คสล.ใหม 

(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน) 

พิกัด 47Q 575996E ,2197352N

ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.00 ม. 

ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอย กวา 160.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

 พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตนโครงการ เชื่อมตอถนนภายใน

หมูบาน(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจํา

หมูบาน)พิกัด 47Q 575981E ,

2197308N 

จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนนลูกรังเดิม

(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน)

พิกัด 47Q 575994E ,2197352N  

บานหนองเขียว หมูที่ 12

380,367 ซอยบานนายจะยี

จาเงิน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

กองชาง
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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.

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บานหนองเขียว 

หมูที่ 12 (ซอยบานนางมีสือ 

สือจุย)

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 187)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 72.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตนโครงการ

บานเลขที่ 179 นางมีสือ สือจุยพิกัด

47Q 575935E ,2197211N 

จุดสิ้นสุดโครงการบานเลขที่ 314

นายพาลา จะกา  

พิกัด 47Q 575916E ,2197227N

บานหนองเขียว หมูที่ 12

41,172 ซอยบานนางมีสือ

สือจุย บานหนองเขียว

หมูที่ 12 ต.แมกรณ

อ.เมือง  จ.เชียงราย

กองชาง

รวม 16   โครงการ 3,861,317
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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 โครงการจางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 172)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปาย

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวพรอม

ติดตั้งปาย  ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

50,000 พื้นที่ตําบลแมกรณ งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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2.   การพัฒนาดานดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา , ที่ 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวั

เกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุนการบริการและโลจิสติกส



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการจางเหมาทําซุมปายแผนที่

แหลงทองเที่ยวตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 172)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจางเหมาทํา

ซุมปายแผนที่แหลงทองเที่ยวจํานวน 2 

ปาย ขนาด90 x 120 เซนติเมตร วัสดุ

ผลิตจากแผนพลาสวูด หนา 10 

มิลลิเมตร พรอมโครงเหล็กดานหลัง 

ติดสติ๊กเกอร PVC เคลือบดาน พรอม

หลังคาซุมและเสาปาย 

พรอมติดตั้ง ราคาปายละ  12,500 

บาท ใชสําหรับติดตั้งไว

ที่ทําการ อบต. จํานวน 1 ปาย และหมู

บานเมืองรวง หมูที่ 5 

จํานวน 1 ปาย  

25,000 ที่ทําการ อบต.แมกรณ

และบานเมืองรวง

หมูที่ 5 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

3 โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน

 สถานที่ทองเที่ยว สถานที่ราชการ

ภายในตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 172)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมา

ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกไมดอกไมประดับ 

จัดตกแตงสวนหยอม ตัดหญา ในสถานที่

ทองเที่ยว และสถานที่ราชการในเขต

พื้นที่ตําบลแมกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

50,000        สถานที่ทองเที่ยวและ

สถานที่ราชการใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด
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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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  สถานที่

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

ทามวงขาว  บานแมสาด หมูที่  4

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 173)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวทามวงขาว 

บานแมสาด  หมูที่ 4  เชน ตัดหญา 

ปรับเกรดที่จอดรถ จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของฯลฯ 

10,000 ทามวงขาว         

บานแมสาด หมูที่ 4

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว  

หนองชางคต บานใหม  หมูที่  8

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 173)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวหนองชางคต 

บานใหม หมูที ่8  เชน ตัดหญา ปรับ

เกรดที่จอดรถ จัดทําปายประชาสัมพันธ 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

30,000        แหลงทองเที่ยว

หนองชางคต

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยว แหลงอนุรักษพันธุปลา 

วังปลาจาด หมูที่ 9

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 173)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมา

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว วังปลา

จาด บานปางกอก  หมูที ่9 เชน  จัดทํา

ปายชื่อแหลงทองเที่ยว ปายประชา

สัมพันธ ปายศูนยการเรียนรู ปลูกไม

ดอกไมประดับ จัดตกแตงสวนหยอม 

ปรับพื้นดานหนาทางเขาแหลงทองเที่ยว 

จัดทําซุมประตูทางเขาแหลงทองเที่ยว 

20,000        แหลงอนุรักษพันธุปลา

วังปลาจาด หมูที่ 9

บานปางกอก

งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

29
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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.

จัดทําสัญลักษณแหลงทองเที่ยว จัดทําที่

นั่งนักทองเที่ยว ถังขยะบริการ

นักทองเที่ยว และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ฯลฯ 

7 โครงการหมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานเมืองรวง หมูที่ 5

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 173)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

หมูบานทองเที่ยวโดยชุมชนบานเมือง

รวง  หมูที ่5 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ประจําป 2566และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        บานเมืองรวง หมูที่ 5 งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

8 โครงการหมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานแมสาด หมูที่ 4

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 174)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหมู

บานทองเที่ยวโดยชุมชนบานแมสาด  

หมูที ่4 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ประจําป 2566และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

10,000        บานแมสาด หมูที่ 4 งานสงเสริม

การทองเที่ยว 
สํานักปลัด

รวม 8  โครงการ 205,000

30
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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.

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 140)
พัฒนาการสติปญญาและประสบการณที่

ดี และเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก กลา

คิด กลาแสดงออกและพัฒนาตนเองได

ตามศักยภาพ

5,000 พื้นที่ อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันแม

/วันพอแหงชาติ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 141)

เพื่อใหเด็กไดทราบถึงพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สมเด็จพระราชินีและการระลึกถึงแมผูมี

พระคุณ

๕,๐๐๐ โรงเรียน อบต.แมกรณ

และ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ

/ร.ร. อบต.และ

ศพด.แมกรณ

๓ โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 141)

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๙๘๑,๔๗๐ โรงเรียน อบต.

แมกรณ และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา และการสาธารณสุข

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3.1  แผนงานการศึกษา 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.

๔ โครงการอบรมพัฒนาครูและ

บุคลาการทางการศึกษา

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 144)

เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน อบต.แมกรณ

๓๐,๐๐๐ โรงเรียน อบต.

แมกรณ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

แมกรณ

กองการศึกษาฯ

๕ อุดหนุนโรงเรียนบานปางคึก 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ในโรงเรียน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 151)

เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี

คุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดชวง

การศึกษา โดยใชผลผลิตทางการเกษตร

ที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบ

อาหาร

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบานปางคึก โรงเรียนบาน

ปางคึก

๖ อุดหนุนโรงเรียนบานแมกรณ 

โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 151)

เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด

ที่ถูก รวดเร็วและถูกตอง และเสริมทักษะ

ในการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะหแก

นักเรียน

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบานแมกรณ โรงเรียนบาน

แมกรณ

๗ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

ในโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 151)

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร

กลางวัน

๑,๘๗๓,๒๐๐ โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ/

 ร.ร.อบต.แม

กรณ/ร.ร.บาน

แมกรณ/ร.ร.

บานปางริม

กรณ/และ ร.ร.

บานปางคึก

รวม 7  โครงการ ๒,๙๑๔,๖๗๐
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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 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 153)

ควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไม

ติดตอ

30,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 153)

ฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 20,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

3 โครงการพนหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 153)

พนหมอกควันในพื้นที่ตําบลแมกรณ 150,000      ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบ

การและผูสัมผัสอาหารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 153)

พัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการและผู

สัมผัสอาหารในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

30,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

5 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 154)

รณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 10,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

6 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค

ตางๆ ในตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 154)

รณรงคควบคุมปองกันโรคตางๆ ในตําบล

แมกรณ

10,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน
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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 โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

ในพื้นที่

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 154)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

15,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

8 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน

ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 154)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา   ตามปณิธานศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

65,000        ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน

9 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบาฯ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 155)

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน

สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

8,000          ตําบลแมกรณ  งานพัฒนาชุมชน
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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.

10 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 1

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 155)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานแมกรณ หมูที่ 1 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 1

บานแมกรณ

 งานพัฒนาชุมชน

11 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 2

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 155)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานเวียงหวาย หมูที ่2 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 2

บานเวียงหวาย

 งานพัฒนาชุมชน

12 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 3

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 156)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานสวนดอก หมูที ่3 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 3

สวนดอก

 งานพัฒนาชุมชน

13 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 4

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 156)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานแมสาด หมูที่ 4 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 4

แมสาด

 งานพัฒนาชุมชน
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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.

14 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 5

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 156)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานเมืองรวง หมูที ่5 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 5

เมืองรวง

 งานพัฒนาชุมชน

15 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 6

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 157)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางมุง หมูที ่6 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 6

ปางมุง

 งานพัฒนาชุมชน

16 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 7

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 157)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที ่7 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 7

ฝงหมิ่น

 งานพัฒนาชุมชน

17 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 8

 ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 157)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานใหม หมูที ่8 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 8

บานใหม

 งานพัฒนาชุมชน

พ.ศ. 2566
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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.

18 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 9

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 158)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางกอก หมูที ่9 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 9

บานปางปาออ

 งานพัฒนาชุมชน

19 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 10  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 158)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางริมกรณ หมูที่ 10 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 10

บานปางริมกรณ

 งานพัฒนาชุมชน

20 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 11  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 158)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปางปาออ หมูที ่11 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 11

บานปางปาออ

 งานพัฒนาชุมชน

21 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 12  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 159)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานหนองเขียว หมูที ่12 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 12

บานหนองเขียว

 งานพัฒนาชุมชน

22 อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน 

หมูที่ 13  ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 159)

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการ

หมูบาน บานปาสักทอง หมูที ่13 

เพื่อการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข

20,000         หมูที่ 13

บานปาสักทอง

 งานพัฒนาชุมชน

รวม 22  โครงการ 598,000      

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผด.02

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 2566 หนา 169)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

แขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมกรณ

ประจําป 2566

50,000        สนามกีฬาในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสงเสริมศิลปะดนตรี

นาฎศิลปพื้นบานลานนา

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 169)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

สงเสริมศิลปะดนตรีนาฏศิลปพื้นบาน

ลานนา 

20,000        อบต.แมกรณ

3 โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอม

จันทรประจําตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 169)

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ

สรงน้ําพระธาตุศรีจอมจันทร ประจํา

ตําบลแมกรณ ประจําป 2566 และ

คาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ

๕,๐๐๐ พระธาตุศรีจอมจัทร 

หมูที่ ๓ บานสวนดอก

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสืบสานจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 170)

อนุรักษประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ พื้นที่ตําบลแมกรณ กองการศึกษาฯ

5 โครงการสืบสานจัดงานประเพณี

หลอเทียนพรรษา

(ขอบัญญัติ ป 25656 หนา 170)

สงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

๓๐,๐๐๐ วัดในเขตพื้นที่ตําบล

แมกรณ

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 170)

สงเสริมอนุรักษ ประเพณีของ
ทองถิ่น 
เพื่อสืบทอดใหกับลูกหลาน

๕๐,๐๐๐ อบต.แมกรณ

38

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 โครงการอบรมใหความรูดาน

พระพุทธศาสนาแกสามเณร

ภาคฤดูรอน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 171)

เพื่อใหความรู ดานพระพุทธศาสนา 

แกสามเณรภาคฤดูรอน

๑๐,๐๐๐ อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

8 โครงการอบรมใหความรู

และพัฒนาเครือขายปราชญ

ชาวบาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 171)

เพื่อใหความรู แกเยาวชนและ

ประชาชน เพื่อพัฒนาเครือขาย

ปราชญชาวบาน

๒๐,๐๐๐ อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

9 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ

สรงน้ําพระธาตุดอยตุง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 171)

เพื่อสงเสริม และอนุรักษ ประเพณีเกาแก

ของจังหวัดเชียงราย

๘,๐๐๐ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

รวม 9  โครงการ 213,000      

39

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 โครงการปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ

 วี ในกลุมเด็กและเยาวชน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 163)

 อบรมปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี 

ในกลุมเด็กและเยาวชน

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูปวยเอดส

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 163)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเอดส 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูพิการ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 163)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 164)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

5 โครงการสงเสริมเกษตรกรผูปลูก

ผักและผลิตอาหารปลอดภัยตําบล

แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 164)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการสงเสริม

เกษตรกรผูปลูกผักและผลิตอาหาร

ปลอดภัยตําบลแมกรณ และคาใชจาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

50,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 164)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

การปลูกผักปลอดสารพิษ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 165)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรม

สงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 165)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรมและ

สงเสริมอาชีพใหกับกลุมตาง ๆ ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของฯลฯ

30,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

9 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 165)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบล

แมกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ

50,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

41
ผด.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

10 โครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 166)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรมใหความรู

การปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

11 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การสรางสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจของผูพิการและ

ผูดอยโอกาส

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 166)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการสรางสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจของผูพิการและ

ผูดอยโอกาสและคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ ฯลฯ

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 1 บานแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 166)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 1

บานแมกรณ

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 2 บานเวียงหวาย

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 166)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 2 

บานเวียงหวาย
พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 3 บานสวนดอก

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 3 

บานสวนดอก

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 4 บานแมสาด

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 4 

บานแมสาด

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 5 บานเมืองรวง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 5 

บานเมืองรวง

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด
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ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 6 บานปางมุง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 6 

บานปางมุง

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 7 บานฝงหมิ่น

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 7 

บานฝงหมิ่น

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 8  บานใหม

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 8 

บานใหม

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 9 บานปางกอก

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 9 

บานปางกอก

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 10  บานปางริมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000             หมูที่ 10

   บานปางริมกรณ

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 11 บานปางปาออ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 11 

บานปางออ

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 12  บานหนองเขียว

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 12 

บานหนองเขียว

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 13  บานปาสักทอง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 167)

 ดําเนินการพัฒนาหมูบานและการ

ดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

12,000        หมูที่ 13 

บานปาสักทอง

พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

25 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 168)

 เพื่อดําเนินการกิจกรรมตามระเบียบของ

ชมรมผูสูงอายุตําบลแมกรณ

100,000      ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

26 อุดหนุนศูนยการเรียนรูโรงเรียน

ผูสูงอายุตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 168)

 เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ

50,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

รวม 26  โครงการ 516,000      
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566



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 2566 หนา 98)

 เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบล

แมกรณ ประจําปงบประมาณ 2566

11,368,800  ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพความพิการ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 99)

เพื่อจายเปนเบี้ยความพิการในตําบล

แมกรณ ประจําปงบประมาณ 2566 

2,359,200   ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน 

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 99)

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใน

ตําบลแมกรณ โดยผูปวยเอดสจะตอง

เปนผูปวยที่แพทยไดรับรองและทําการ

วินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน 

หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแลไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

และเปนผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพความ

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ

138,000      ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

รวม 3  โครงการ 13,866,000   
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4.2  แผนงานงบกลาง ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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 2566 หนา 160)

 ใหความชวยเหลือประชาชนดาน

สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ 20,000        

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

ประชาชนดานการใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 189)

 ใหความชวยเหลือประชาชนดานการให

ความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย

10,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ 10,000        
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4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4.4  แผนงานการเกษตร ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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

สาธารณภัยใหกับประชาชน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 128)

 ฝกซอมแผนปองกันสาธารณภัยใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลแมกรณ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

2 โครงการฝกอบรมการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 128)

 ฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานที่ราชการ และคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของฯลฯ

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

3 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 128)

 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของฯลฯ

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

4 โครงการฝกอบรมชุดรักษาความ

สงบเรียบรอยตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 128)

 ฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอย

ตําบลแมกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของฯลฯ

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

5 โครงการฝกอบรมทบทวนและเพิ่ม

ศักยภาพและความรูใหแก อปพร.

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 129)

ฝกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพ
และความรูใหแก อปพร.

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

6 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 130)

ตั้งจุดบริการประชาชนและนักทงเที่ยว

ในชวงเทศกาลปใหม

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

7 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 130)

ตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล

สงกรานต

20,000        ตําบลแมกรณ งานปองกันฯ

รวม 7 โครงการ 140,000      
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4.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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 2566 หนา 161)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดการ

สิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

50,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

2 โครงการ Big Cleaning Day

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 161)

 คาดําเนินการตามโครงการ "Big  

Cleaning Day" ขนขยะที่ไมมีมูลคาออก

จากพื้นที่ตําบลแมกรณและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

30,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 161)

 เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรม

อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

20,000        ตําบลแมกรณ พัฒนาชุมชน  

สํานักปลัด
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5.1  แผนงานเคหะและชุมชน ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5.ยุทธศาสตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

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.

4 อุดหนุนโรงเรียนบานปางริมกรณ 

โครงการ zero waste school 

โรงเรียนปลอดขยะ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 162)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครู นักเรียน

 และบุคลากรโรงเรียนบานปางริมกรณมี

ความรูความเขาใจแนวทางการลด

ปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนํา

ขยะกลับไปใชประโยชน

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบานปางริม

กรณ

กองการศึกษาฯ

/ร.ร.บานปาง

ริมกรณ

รวม 4  โครงการ 110,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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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 โครงการบํารุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 

ถนนสวย ใสใจสิ่งแวดลอม ถนน

สายบานเวียงหวายถึงบานสวนดอก

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 189)

บํารุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 ถนนสวย ใสใจ

สิ่งแวดลอม ถนนสายบานเวียงหวายถึง

บานสวนดอก

25,000         หมูที่ 2 และ หมูที่ 3 งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการปลูกปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 190)
ปลูกปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 10,000        ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

3 โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควัน 

(ขอบัญญัติ ป 2565 หนา 190)

เจาหนาที่งานปองกัน สมาชิก 

อปพร. ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่

เสี่ยงภัยการเกิดไฟปา รูถึงขั้นตอนการดับ

ไฟปาอยางถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและ

ลดการสูญเสีย

10,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาและทําแนวกันไฟ 

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 190)

สรางความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิด

จากไฟปา

20,000 อบต.แมกรณ สป.

งานปองกันฯ
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5.2  แผนงานการเกษตร ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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 2566 หนา 191)

อนุรักษพันธุกรรมพืช 15,000        ตําบลแมกรณ งานพัฒนาชุมชน

รวม 5   โครงการ 80,000        
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 2566 หนา 108)

เพื่อดําเนินการตามโครงการประชุม

ประชาคม,การติดตามประเมินผลแผน

พัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจําป

ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

20,000        อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด

2 โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 109

การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ ใหมีความรุความเขาใจในการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูง

สุดแกประชาชน

50,000         ตําบลแมกรณ

หรือสถานที่ ๆมีความ

เหมาะสม

งานการเจาหนาที่
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป ผด.02

พ.ศ. 2566

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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.

3 คาใชจายเพื่อการเลือกตั้ง

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 108)

เพื่อใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององค

กรปกครองสวนทองถิ่น การเลือกตั้งสภา

ผูแทนราษฎรหรือการทําประชาพิจารณ

ประชามติตาง ๆ

30,000         ตําบลแมกรณ งานบริหารงาน

ทั่วไป

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 114)

สํารวจความพึงใจของประชาชนที่มีตอ

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

20,000         ตําบลแมกรณ งานบริหารงาน

ทั่วไป

5 โครงการดําเนินการและสนับสนุน

การดําเนินงานจัดกิจกรรมของ

สวนราชการและองคกรจังหวัด

เชียงราย

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 113)

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ

ดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมของสวนราชการและองคกร

จังหวัดเชียงราย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566

50,000 อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเมือง

เชียงราย
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอําเภอ  

อําเภอเมืองเชียงราย

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 113

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับอําเภอ  อําเภอเมือง

เชียงราย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566

45,000        อําเภอเมืองเชียงราย สํานักงาน

ทองถิ่นอําเภอ

เมืองเชียงราย

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีประจําป

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 119)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจําป 

2566 เชนการประชาสัมพันธการจัด

เก็บภาษี  ฯลฯ

20,000        อบต.แมกรณ กองคลัง

รวม 7  โครงการ 235,000      

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.02
54



แผนงานบริหารงานทั่วไป ผด.02/1

ลําดับ ครุภัณฑ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ หนวยงานผูรับผิดชอบ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 3 30,200                                    สํานักงานปลัด,กองคลัง

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 24,900                                    กองคลัง

5 55,100                                  

แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ หนวยงานผูรับผิดชอบ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 3 45,360                                    กองการศึกษาฯ

2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2 66,520                                    กองการศึกษาฯ

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 49,000                                    กองการศึกษาฯ

8 160,880                                
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รวม

รวม

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 113)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อตู

บานเลื่อน กระจก จํานวน 2 

หลัง ๆ ละ 8,400 บาท

-  ขนาด 1491(W) x 408(D)

x 878(H) cm.

-  บานเลื่อนเปด – ปดได มือจับ

ฝงพรอมกุญแจล็อค 

-  หนาบานเปนกระจกใส สามารถ

มองเห็นสิ่งของภายในได

-  มีชั้นปรับระดับ 2  แผน แบงเปน

 3 ชั้น

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

16,800       อบต.แมกรณ สํานักงานปลัด
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

2 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 121)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เกาอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัวๆ 

ละ 2,500 บาท

-  พนักพิงและที่นั่งหุมหนัง

สังเคราะห

-  ที่วางแขนโครงพลาสติกขึ้นรูป

 -  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก

มีลอ

- เกาอี้สามารถหมุนไดรอบตัว

- เกาอี้สามารถปรับระดับดวยระบบ

Gas  Liftimg

- ขนาดความกวางไมนอยกวา

55 ซม.

- ขนาดความลึก ไมนอยกวา 58 

ซม.

- ความสูงไมนอยกวา 90 ซม.

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

5,000         อบต.แมกรณ กองคลัง
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.02/1



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก

ขนาด 5 ฟุต

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 122)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร

เหล็กบานเลื่อน

กระจก  ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 

หลัง ราคา  8,400 บาท

-  ขนาด 1491(W) x 408(D) x 

878(H) 

-  บานเลื่อนเปด – ปดได มือจับ

ฝงพรอมกุญแจล็อค 

-  หนาบานเปนกระจกใส สามารถ

มองเห็นสิ่งของภายในได

-  มีชั้นปรับระดับ 2  แผน แบงเปน

 3 ชั้น

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

8,400         อบต.แมกรณ กองคลัง

รวม 3  รายการ 30,200       
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 122)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน  1 เครื่อง  

ราคา  16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz 

จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  

มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB

16,000       อบต.แมกรณ กองคลัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2566
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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.

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA

 หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State

 Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3

 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ 

VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) 

60

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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.

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน

(Internal) หรือภายนอก(External)

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา

Wi-Gi (IEE 802.11b,g, n,ac)

และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ผด.02/1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ

LED ขาวดํา ชนิด Network

แบบที่ 1

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 123)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอรหรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network  แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน

-  มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 1,200x1,200 dpi

-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา

ตอนาที (ppm)

-  สามารถพิมพเอกสารกลับหนา

อัตโนมัติได

-  มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 128 MB

-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

 USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

8,900         อบต.แมกรณ กองคลัง

ผด.02/1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง หรือสามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n) ได

-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไม

นอยกวา 250 แผน

-  สามารถใชไดกับ A4, Letter, 

Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษเองได

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

รวม 2  รายการ 24,900    

ผด.02/1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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.

๑ จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 147)

ขนาดไมนอยกวา 59(W) x 58 (O) 

x 89-101 (H) cm. ขาเกาอี้

ลอเลื่อน 5 แฉก หมุนไดรอบทิศ 

เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนังเทียม 

มีที่พักแขน  จํานวน  4  ตัว

8,760 ร.ร.อบต.

แมกรณ/ศพด.

ตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ

๒ จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 147)

ขนาด 1491(W)x408(D)x878(H) 

cm. บานเลื่อนเปด - ปดได มือจับ

ฝงพรอมกุญแจลอค หนาบานเปน

กระจกใส สามารถมองเห็นสิ่งของ

ภายในได มีชั้นปรับระดับ ๒ แผน 

แบงเปน ๓ ชั้น                  

จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 8,400 บาท

25,200 ร.ร.อบต.แม

กรณ/ศพด.

ตําบลแมกรณ

กองการศึกษาฯ

๓ จัดซื้อตูเหล็กแบบ ๒ บาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 147)

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณฉบับ

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

11,400 กองการศึกษา

ฯ/ศพด.ตําบล

แมกรณ

กองการศึกษาฯ

รวม 3  รายการ 45,360

แผนงานการศึกษา

ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

๑ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 148)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา  29,900 บาท

-  เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว 

สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ

 จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ

-  ใช 3D  DLP หรือ 3  LCD หรือ

 LCD Panel หรือระบบ DLP

-  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 

4,000 ANSI Lumens

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณฉบับ 

เดือนธันวาคม 2564

29,900 ร.ร.อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ
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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 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงระบบเสียง

ตามสาย

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 148)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อชุด

เครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย 

จํานวน 1 ชุด ราคา 36,620 บาท

ประกอบดวย

-  เครื่องขยายเสียง  1 เครื่อง

-  ลําโพง 400 วัตต จํานวน 3 ตัว

-  สายลําโพง 200 เมตร

-  ไมโครโฟน ประกาศ 2 ตัว

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

36,620 ร.ร.อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

รวม 2  รายการ 66,520

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 136)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน  1 เครื่อง  

ราคา  16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz 

จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

-

16,000       อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2565
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3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผด.02/1

พ.ศ. 2566



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA

 หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State

 Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3

 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ 

VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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.

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน

(Internal) หรือภายนอก(External)

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา

Wi-Gi (IEE 802.11b,g, n,ac)

และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ผด.02/1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 150)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

สํานักงาน  จํานวน  1 เครื่อง ราคา

  17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 

Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่

ตองใชความสามารถในการ 

ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ

 Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา

 4 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

17,000       รร.อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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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.

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด

ไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA

 หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1

 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3

 ชอง 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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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.

 - มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ผด.02/1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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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 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน

(ขอบัญญัติ ป 2566 หนา 149)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน  1 เครื่อง  

ราคา  16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz 

จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB

16,000       รร.อบต.แมกรณ กองการศึกษาฯ

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.

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA

 หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State

 Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3

 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ 

VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

74
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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 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน

(Internal) หรือภายนอก(External)

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน

(Internal) หรือภายนอก(External)

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา

Wi-Gi (IEE 802.11b,g, n,ac)

และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

รวม 3  รายการ 49,000  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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