
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่3 คร้ังที่ 1 ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่   ๒8  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชือ่ หมำยเหตุ 
๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  
๒ นายสมบูรณ์  สมศักดิ์ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักดิ์  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ที่  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ที่  ๒ อินถา  พรมยศ  
๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  
๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  
๘ นายบุญส่ง    วงศ์ค ายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศ์ค ายอด  
๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 11  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
๒ นายส าราญ  ราชกุลนา รองนายก  อบต.รอบเวียง ส าราญ  ราชกุลนา  
๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
๔ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ เลขานุการคณะผู้บริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
9 นายสุชาติ  มณีโชติ นิติกรช านายการ สุชาติ  มณีโชต ิ  

10 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
11 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  -แจ้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3   
ประธำนสภำ อบต.  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   -แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการ 
ประธำนสภำ อบต.   ประชุม  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แนบไปกับวาระ  
     การประชุมแล้ว   

-ประธานสภา ฯ  สอบถามสมาชิกสภา ฯ  ในที่ประชุมท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อ
สงสัยก็ขอแก้ไขหรือสอบถามได้  
-ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถาม  ประธานสภา ฯ  จึงขอมติที่ 
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม เวียง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3   
เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  โดยการยกมือ     
-ในที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งวาระที่  3  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ  สมาชิกสภา ฯ  หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใด 
ประธำนสภำ อบต.   มีข้อราชการหรือแจ้งเพื่อทราบก็สามารถแจ้งได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ -แจ้งระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ในปี  พ.ศ. 2561 ในการเบิกจ่ายในระบบพร้อมเพย์ 
นำยก อบต.รอบเวียง  โดยให้มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคาร  ธกส.  โดยให้มีการยื่นเอกสาร   

ภายในวันที่  15  มกราคม  2560 
 -แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เดือนธันวาคม  วันที่  2  ธันวาคม  2559 

นำยประครอง  พูลเจริญ   -แจ้งให้สมาชิกสภา ฯ ในแต่ละหมู่บ้านได้ประสานงานหรือดูแลผู้รีบเบี้ยยังชีพในแต่ละ 
ประธำนสภำ อบต.    หมู่บ้านของตัวเองด้วย 

-สอบถาม  มีท่านใดมีข้อราชการหรือแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอไปใน 
ระเบียบวาระท่ี  4  ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี   4     เรื่องพิจำรณำ 
4.1 เรื่องพิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

นำยประครอง  พูลเจริญ -แจ้งในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี  ก่อนจะมีการขอมติในการ 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  ประชุม  ก็ขอให้นายก  อบต.รอบเวียง  ได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภา ฯ  เสียก่อน 

นำยไพศำล  พุทธิมำ -กล่าวในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี  เป็นการจัดท าแผนเพื่อให้มีความ 
นำยก  อบต.รอบเวียง  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  รวมถึงแผนพัฒนาของประเทศจากเดิมมีการจัดท า

แผนพัฒนา  3  ปี  ในตอนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี  ในการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เสนอต่อสภา ฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบได้มีการทบทวนจาก
การประชุมประชาคมของหมู่บ้านในแต่ละบ้าน และมีการพิจารณาของคณะกรรมการ
ของระดับต าบล  รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยก่อนให้คณะ
ผู้บริหารน าเสนอต่อสภา ฯ ต่อไป 

3/นำยไพศำล...   
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นำยไพศำล  พุทธิมำ -กระผมขออนุญาตให้คณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อไป 
นำยก  อบต.รอบเวียง   

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -กล่าว  เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน  กระผมขอน าเสนอ 
รองนำยก  อบต.   แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์ 
   ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน

กำรค้ำกำรลงทุนและบริกำรโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซี่ยน+6 และ
GMS 

  ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดที่ 
1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด             
กลุ่มอำเซี่ยน+6 และ GMS 

   1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
   1.1 แผนงำนเคหะชุมชน โดยมีกำรแยกตำมโครงกำรของหมู่บ้ำน

ได้เสนอและบรรจุในแต่ละหมู่บ้ำน 
   หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองด่ำน 
    1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  1  บ้ านหนองด่าน  ปี         

พ.ศ. 2561  จุดที่ 1  จ านวน  650,000  บาท 
    2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  1  บ้ านหนองด่าน  ปี         

พ.ศ. 2561  จุดที่ 2  จ านวน 440,000  บาท 
    3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  1  บ้ านหนองด่าน  ปี         

พ.ศ. 2561  จุดที่ 3  จ านวน  300,000  บาท 
    4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  1 บ้านหนองด่าน จุดที่ 1 ปี พ.ศ. 

2562 จ านวน  270,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  270,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน  270,000 บาท 

    5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  1 บ้านหนองด่าน จุดที่ 2 ปี พ.ศ. 
2562  จ านวน  76,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  76,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  76,000 บาท   

    6. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน จุดที่ 3  ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน  270,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  270,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  270,000 บาท 

    7. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน จุดที่ 4  ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน  220,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  220,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  220,000 บาท 

    8 .ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน จุดที่ 5  ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน  290,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  290,000 บาท ปี พ.ศ. 
2543  จ านวน  290,000 บาท 

   หมู่ที่ 2 บ้ำนป่ำยำงมน 
    9 . ก่ อส ร้ า งรางระบ ายน้ า  คสล . หมู่ ที่  2  บ้ าน ป่ าย างมน                

ปี  พ.ศ. 2561  จ านวน  125,000  บาท 
4/10. ก่อสร้ำงถนน… 
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    10. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ปี  พ.ศ. 2561   

100,000  บาท 
    11. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า 

ยางมน จุดที่ 1  ปี พ.ศ. 2561  จ านวน  180,000  บาท 
   12. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า 

ยางมน  จุดที่ 2 ปี  พ.ศ. 2561  จ านวน  200,000  บาท 
   13. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน  

ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  300,000  บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  300,000  
บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  300,000  บาท 

    14. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน จุดที่ 1 ปี  พ.ศ. 
2562 จ านวน  66,000  บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  66,000  บาท ปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  66,000  บาท 

    15. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน  จุดที่ 2 ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน  88,000  บาท ปี พ.ศ.  2563 ปี จ านวน  88,000 บาท ปี พ.ศ.  
2564  จ านวน  88,000  บาท 

    16. โครงการลอกรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน 50,000  บาท 

    17 . ก่ อสร้ างรางระบายน้ า  คสล . หมู่ ที่  2  บ้ านป่ ายางมน                
ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 600,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  600,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  600,000  บาท 

   หมู่ที่ 3 บ้ำนป่ำบง 
   18. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 1 ปี พ.ศ. 

2562 จ านวน  600,000  บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  600,000  บาท ปี 
พ.ศ. 2564  จ านวน  600,000  บาท 

    19. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 2 ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  320,000  บาท 

    20. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 3 ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน  550,000  บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  550,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  550,000  บาท 

    21. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 4 ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  270,000  บาท 

    22. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 5 ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  75,000  บาท 

    23. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 6 ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  175,000  บาท 

    24. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง จุดที่ 7 ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน  440,000  บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 440,000 บาท ปี พ.ศ.  
2564 จ านวน  440,000  บาท 

5/หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำงิ้ว… 
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   หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำงิ้ว 
   25. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  4 บ้านป่างิ้ว          

ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน  250,000  บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 250,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 250,000  บาท 

    26. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน  
100,000  บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  100,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
100,000  บาท 

   หมู่ที่ 5 บ้ำนป่ำยำงมนใหม่ 
    27. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่      

จุดที่  1  ปี  พ .ศ. 2562 จ านวน 200 ,000 บาท  ปี  พ .ศ . 2563 จ านวน    
200,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  200,000  บาท 

    28. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่      
จุดที่  2  ปี  พ .ศ. 2562 จ านวน 200 ,000 บาท ปี  พ .ศ . 2563 จ านวน   
200,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  200,000  บาท 

   29. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่  1  ปี  พ .ศ. 2562 จ านวน 125 ,000 บาท ปี  พ .ศ .  2563 จ านวน   
125,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน   125,000  บาท 

    30. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่  2 ปี   พ.ศ. 2562 จ านวน  500,000  บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  
500,000  บาท  ปี  พ.ศ. 2564  จ านวน  500,000  บาท 

    31. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่  3 ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน  130,000  บาท ปี  พ.ศ. 2563  จ านวน  
130,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  130,000  บาท 

    32. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่  4  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน  250,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  
250,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  250,000  บาท 

    33. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่  5  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน  190,000  บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  
190,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  190,000  บาท  

    34. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่ 6  ปี  พ.ศ. 2562 – 2564  จ านวน  250,000  บาท 

    35. ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่        
จุดที่  7  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน  580,000  บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
580,000  บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  580,000  บาท 

    36. ปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่ ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  50,000  บาท 

  รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  36  โครงการ  โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน  2,935,500  บาท  โครงการ พ.ศ. 2562  จ านวน 6,415,000  บาท 
โครงการ พ.ศ. 2563  จ านวน 6,415,000  บาท โครงการ พ.ศ. 2564  จ านวน 
6,415,000  บาท            6/1. ยุทธศำสตร์… 
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   1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
   1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
    1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามกีฬาในร่มโดยการก่อสร้าง

เวทีการแสดง  หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 20,000  ปี  พ.ศ. 2564  จ านวน 20,000 

    2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด  หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน 150,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 150,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 150,000 บาท  

    3. เทลาน คสล. ในพ้ืนที่สุสาน หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 50,000 บาท 

    4. ก่อสร้างอาคารโรงเก็บของพร้อมสถานที่บริการน้ าดื่ม 
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 250,000 บาท 

    5. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงการด าเนินการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน  และการวางผังชุมชน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 300,000 บาท     
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 300,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000 บาท  
ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 300,000 บาท 

    6. โครงการก่อสร้างห้องเรียนแหล่งการเรียนรู้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 300,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 300,000 บาท 

    7. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
300,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
300,000 บาท 

   รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  7 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน  1,200,000  บาท  โครงการ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,070,000 บาท 
โครงการ พ.ศ. 2563  จ านวน 1,070,000 บาท  โครงการ พ.ศ. 2564 จ านวน 
1,070,000 บาท 

  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
   1.1 งำนกำรเกษตร 
    1 . ขุ ดลอกล า เหมื องสาธารณ ะประโยชน์  หมู่ ที่  1        

บ้านหนองด่าน จุดที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 90,000 บาท   

    2. ขุ ดลอกล า เหมื อ งส าธารณ ะป ระโยชน์  ห มู่ ที่  1        
บ้านหนองด่าน จุดที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 90,000 บาท   

 
7/3. ขุดลอก... 
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     3 . ขุ ดลอกล า เหมื องสาธารณ ะประโยชน์  หมู่ ที่  1        
บ้านหนองด่าน จุดที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 50,000 บาท   

     4 . ขุ ดลอกล า เหมื องสาธารณ ะประโยชน์  หมู่ ที่  1        
บ้านหนองด่าน จุดที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 50,000 บาท   

    5. ก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่  2 บ้าน      
ป่ายางมน  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 500,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
500,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 500,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
500,000 บาท   

     6 . ก่อสร้ างดาดคอนกรีตล าน้ า เหมื องเสี ย  หมู่ ที่  2        
บ้านป่ายางมน  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 200,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
200,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 200,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
200,000 บาท   

     7. ขุดลอกล าน้ าเหมืองกลาง  หมู่ที่  2 บ้านป่ายางมน      
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 90,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 90,000 บาท   

8. ขุดลอกล าน้ าเหมืองทุ่งมน  หมู่ที่  2 บ้านป่ายางมน       
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 90,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 90,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 90,000 บาท   

9. ขุดลอกล าน้ าเหมืองทุ่งมน  หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่       
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 100,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 100,000 บาท   

10. ขุดลอกล าเหมืองทุ่งป่ายาง  หมู่ที่  5 บ้านป่ายาง     
มนใหม่   ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 บาท  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 
100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
100,000 บาท   

11. ขุดลอกล าน้ าเหมืองทุ่งสันรวม  หมู่ที่ 5 บ้านป่ายาง  
มนใหม่   ปี  พ.ศ. 2561  จ านวน 100,000 บาท ปี  พ .ศ. 2562 จ านวน 
100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
100,000 บาท   

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  11 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  1,460,000  บาท  โครงการ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,460,000  
บาท  โครงการ พ.ศ. 2563  จ านวน 1,460,000 บาท โครงการ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1,460,000  บาท 

 

 
 



-8- 

  ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ 
มำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 
2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  

 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  พำณิชย์  กำรท่องเที่ยว และ
ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม 

   1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 
บาทปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 20,000 บาท 

    2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 25,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
25,000 บาทปี พ.ศ. 2563 จ านวน 25,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
25,000 บาท 

    3 . โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารอาเซี่ยน        
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15,000 บาท        
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 15,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15,000 บาท  

    4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วย
บรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 
บาทปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมศักยภาพงาน  
คหกรรม ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 25,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 25,000 
บาทปี พ.ศ. 2563 จ านวน 25,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 25,000 บาท 

    6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการท าอาหาร
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท        
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 20,000 บาท 

    7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 
บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 20,000 บาท 

    8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าน้ าหมักอินทรี
ชีวภาพ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 
บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 20,000 บาท 

    9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15,000 บาท  

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 9  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน  165,000  บาท  โครงการ พ.ศ. 2562 จ านวน 165,000  บาท  
โครงการ พ.ศ. 2563  จ านวน 165,000 บาท โครงการ พ.ศ. 2564 จ านวน 
165,000  บาท 

9/1.1 แผนงำน… 
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   1.1 แผนงำนด้ำนศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
    1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดเชียงราย    

ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 200,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 200,000 บาท   
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 200,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 200,000 บาท 

    2. โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว  
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 250,000 บาท 

    3. โครงการประเพณี วันออกพรรษา ปี  พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    4. โครงการประเพณีเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
30,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
30,000 บาท ปี พ.ศ. 2541 จ านวน 30,000 บาท  

    5. โครงการท าบุญ วันพระ ปี  พ .ศ . 2561 จ านวน    
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    6. โครงการประเพณีสรงน้ าพระ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    7. โครงการถ่ายทอด และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    8. โครงการภูมิปัญญามีค่าพาเพียงพอ ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    9. โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 70,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 70,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 70,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 70,000 บาท 

    10. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสน
สถานต าบลรอบเวียง ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน  5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2564 จ านวน     
5,000 บาท 

    11. โครงการตานก๋วยสลาก ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    12. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก้เด็ก เยาวชน   
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 
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    13. โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2561 

จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน  30,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 30,000 บาท 

    14. โครงการครอบครัวคุณธรรมจริยธรรมน าสังคมไทย
เข้มแข็ง ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    15. โครงการยิ้มใส ไหว้สวย ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    16. โครงการไหว้ครู ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 5,000 บาท 

    17. โครงการดนตรีพ้ืนบ้านแสนสนุก ปี  พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    18 . โครงการนาฏล้ านนา ปี  พ .ศ . 2561 จ านวน   
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 18  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  645,000  บาท  โครงการ พ.ศ. 2562 จ านวน 395,000 บาท  
โครงการ พ.ศ. 2563  จ านวน 395,000 บาท โครงการ พ.ศ. 2564 จ านวน 
395,000  บาท 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ -กล่าว ขออนุญาตประธานสภา ฯ ได้น าเรียนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –  
รองนำยก อบต. 2564) ต่อสภา ฯ อบต.รอบเวียง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ 
มำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 
2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  

 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  พำณิชย์  กำรท่องเที่ยว และ
ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม 

   1.1 แผนงำนกำรเกษตร 
    1. โครงการจัดท าป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ า

ต าบล หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 150,000 บาท 

   1.1 แผนกำรศึกษำ 
    1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน

อาหารกลางวันส าหรับ ศพด.บ้านป่ายางมน) ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 224,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 208,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 208,000 บาท   
ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 208,000 บาท 

11/2. สนับสนุน... 
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    2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการ

เรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายางมน) ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 68,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 68,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 68,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 68,000 บาท 

     3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย  
ในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.บ้านป่ายางมน ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน    
4,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562  จ านวน 4,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน    
4,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  4,000 บาท  

    4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศพด.บ้านป่ายางมน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
10,000 บาทปี พ.ศ. 2563 จ านวน 10,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
10,000 บาท 

    5. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด.บ้านป่ายางมน 
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 82,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 82,000บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 82,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 82,000 บาท 

    6. โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 50,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 50,000 บาท  

    7. โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย ปี  พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    8. โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15,000 บาท  

    9. โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    10. โครงการน าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ปี  พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563     
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    11. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    12. โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี  พ.ศ. 2563 จ านวน      
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

     13.โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 
40,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 40,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
40,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 40,000 บาท 

12/14. โครงกำร… 
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     14. โครงการเยาวชนจิตอาสา ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
10,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
10,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 10,000 บาท  

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 14  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 
2561 จ านวน  528,600 บาท  โครงการ พ.ศ. 2562 จ านวน 512,600 บาท  
โครงการ พ.ศ. 2563  จ านวน 512,600 บาท โครงการ พ.ศ. 2564 จ านวน 
512,600 บาท 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ  

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 
3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข  

 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกำร และ
กำรสำธำรณสุข 

   1.1 แผนงำนกำรสำธำรณสุข 
    1. โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย ปี พ.ศ. 2561 

จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    2. โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย       
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท        
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  20,000 บาท  

    3. โครงการป้ องกันและควบคุ มการเกิด โรคระบาด
โรคติดต่อ  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
100,000 บาท  

    4. โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ า ปี  พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน     
5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    5. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน  5,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,000 บาท  

    6. โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน  30,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  30,000 บาท  

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 6  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  165,000 บาท  โครงการ พ.ศ. 2562 จ านวน 165,000 บาท โครงการ 
พ .ศ . 2 5 6 3  จ าน วน  1 6 5 ,0 0 0  บ าท  โครงการ  พ .ศ . 2 5 6 4  จ าน วน        
165,000  บาท 
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   1.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
    1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง

สัมพันธ์ ปี  พ .ศ. 2561 จ านวน 50 ,000 บาท  ปี  พ .ศ . 2562 จ านวน      
50,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
50,000 บาท 

    2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 25,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
25,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 25,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
25,000 บาท 

    3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 7,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 7,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 7,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
7,000 บาท 

    4. ปรับปรุง ต่อเติม สนามกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง ปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน 200,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 200,000 บาท  ปี 
พ.ศ. 2563 จ านวน 200,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 200,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 4  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  282,000 บาท  โครงการ พ.ศ. 2562  จ านวน 282,000 บาท โครงการ 
พ .ศ . 2 5 6 3  จ าน วน  2 8 2 ,0 0 0  บ าท  โครงการ  พ .ศ . 2 5 6 4  จ าน วน        
282,000  บาท     

   1.1 แผนงำนงบกลำง 
    1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช.)) ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 70,000 บาท      
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 70,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 70 ,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 70,000 บาท 

   รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  70,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  70,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน  70,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  70,000 บาท 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต
เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข  

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 
4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  

 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย 

   1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
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    1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  70,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  70,000 
บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  70,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  70,000 บาท 

     2. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  10,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  10,000 บาท 

    3. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน    
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  20,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท      
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  20,000 บาท 

    4. โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัตภัย  อุทกภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางน้ า ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  20,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
20,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
20,000 บาท 

     5. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหว ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน  10,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 
10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  10,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
10,000 บาท 

    6. โครงการให้ความรู้และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน  20,000 บาท 

    7. โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 10,000 บาท      
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  10,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  10,000 บาท 

     8. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% ปี  พ .ศ. 2561 จ านวน  10,000 บาท  ปี  พ .ศ. 2562 จ านวน     
10,000  บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
10,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  120,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  120,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน  120,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  120,000 บาท 

   1.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
    1. โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ พิการ      

ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน  5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 

    2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ พิการ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน    
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 
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     3. โครงการสร้างรอยยิ้มฟ้ืนฟูจิตใจคนพิการและผู้ดูแล     
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  15,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15,000 บาท      
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  15,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  15,000 บาท 

    4. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง  ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน    
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 

    5. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน    
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 

    6. โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  
20,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  20,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  
20,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  20,000 บาท 

     7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ   
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  15,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15,000 บาท      
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  15,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  15,000 บาท 

     8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
10,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  80,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 80,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน  80,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  80,000 บาท 

   1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    1. โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง ปี พ.ศ. 

2561 จ านวน  5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน  5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 

    2. โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  10,000 บาท 

    3. โครงการอบรมให้ความรู้สตรียุคใหม่ใส่ใจประชาคม
อาเซียน ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน  10,000 บาท  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน     
10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
10,000 บาท 

    4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้เขา รู้เรา ไปพร้อมกับ
ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
10,000 บาท 
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     5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ 3 วัยเสริม

เกราะป้องกันให้ครอบครอบ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  20,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 20,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  
จ านวน  20,000 บาท 

    6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  20,000 บาท ปี พ.ศ. 
2562 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  20,000 บาท 

    7. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว  ปี  พ.ศ. 
2561 จ านวน  5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 

     รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  7  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 
2561 จ านวน  80,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 80,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน  80,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  80,000 บาท 

   1.1 แผนงำนงบกลำง 
    1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  

4,164,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4,593,600 บาท ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 4,941,600 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,445,600 บาท 

     2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน  768,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 864,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 960,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  1,056,000  บาท 

     3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน  
150,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 150,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
150,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  150,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  3  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 
2561 จ านวน  5,082,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,607,600 บาท     
ปี  พ .ศ . 2 5 6 3   จ าน วน   6 ,0 5 1 ,6 0 0  บ าท  ปี  พ .ศ . 2 5 6 4  จ าน วน      
6,651,600 บาท 

นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  -กล่าว ขออนุญาตชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ต่อสภา ฯ  
เลขำนุกำรนำยก อบต. อบต.รอบเวียง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน  

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 
5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  

 1. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
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    1. โครงการคัดแยกขยะ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 10,000 
บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 10,000 บาท  
ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  10,000 บาท 

    2. โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 150,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 150,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 150,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  150,000 บาท 

     3. โครงการก่อสร้างโงคัดแยกขยะหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 250,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 250,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 250,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  250,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  3  โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 
2561 จ านวน  410,000 บาท  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 410,000  บาท           
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 410,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  410,000 บาท 

   1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต.รอบเวียง และ

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
100,000 บาท 

    2. โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควัน ปี  พ.ศ. 2561 
จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  10,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  2 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  110,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 110,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 110,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  110,000 บาท 

   1.1 แผนงำนกำรเกษตร 
    1. โครงการปลูกต้น ไม้อนุ รักษ์ ธรรมชาติและรั กษา

สิ่งแวดล้อม ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 10,000  บาท  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 
10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  
10,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  10,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 10,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  10,000 บาท 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 กำรรักษำควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 
6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
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   1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
    1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 

150,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 150,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 
150,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  150,000 บาท 

     2. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 80,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 80,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 80,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 80,000 บาท 

     3. โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ปี  พ .ศ. 2561 จ านวน   
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน   
5,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  5,000 บาท 

    4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 50,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 50,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  50,000 บาท 

    5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 15,000  บาท       
ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 15,000 บาท       
ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  15,000 บาท 

    6. โครงการ 5 ส. ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 120,000 บาท  
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 120,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 120,000 บาท     
ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  120,000 บาท 

    7. โครงการส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ปี  พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 บาท  ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 
100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
100,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  520,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 520,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 520,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  520,000 บาท 

   1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    1. โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า/ทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
30,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
30,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 30,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 30,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  30,000 บาท 
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  แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส ำหรับอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
    1 . อุดหนุนการไฟ ฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคจั งหวัด เชี ยงราย        

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่  1 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
300,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
300,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 30,000 บาท 

    2 . อุดหนุนการไฟ ฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคจั งหวัด เชี ยงราย        
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที่ 4  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 
บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 100,000 
บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  100,000 บาท 

    3 . อุดหนุนการไฟ ฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคจั งหวัด เชี ยงราย        
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 5  ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 200,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 200,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 200,000 บาท   
ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  200,000 บาท 

รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 300,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 400,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 400,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  400,000 บาท 

   1.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลรอบเวียง ตามโครงการ

ประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 100,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 100,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน  100,000 บาท 

    2. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายต าบลรอบเวียง ตาม
โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
36,000 บาท   

รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 136,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 100,000  บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  100,000 บาท 

   1.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
 1. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน

ป่ายางมน ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 440,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
440,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 440,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
440,000 บาท 
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 2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านป่ายางมน  ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 211,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
211,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 211,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  
211,000 บาท 

รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 651,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 651,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 651,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  651,000 บาท 

   1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    1. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 30,000 บาท   

     2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมน ตามโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  10,000 บาท 

รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 30,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  10,000 บาท 

   1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
    1. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 45,000 บาท   

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 45,000 บาท 

  แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส ำหรับประสำน
โครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

หนองด่าน-คลองชลประทาน บ้านหนองด่าน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 3,220,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 3,220,000 
บาท ปี  พ .ศ . 2563 จ านวน 3 ,220 ,000 บาท ปี  พ .ศ . 2564 จ านวน  
3,220,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 3,220,000 บาท ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 3,220,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 3,220,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 3,220,000 บาท 
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   แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส ำหรับประสำน
โครงกำรพัฒนำจังหวัด 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
    1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ปี พ.ศ. 

2561  จ านวน 1,100,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1,100,000 บาท      
ปี  พ .ศ . 2 5 6 3  จ าน วน  1 ,1 0 0 ,0 0 0  บ าท  ปี  พ .ศ . 2 5 6 4  จ าน วน       
1,100,000 บาท 

    2. ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าเหมืองเสีย หมู่ที่  5 บ้าน     
ป่ายางมนใหม่ ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน  1,000,000 บาท 

     3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ปี พ.ศ. 
2561  จ านวน 2,860,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 2,860,000 บาท      
ปี  พ .ศ . 2 5 6 3  จ าน วน  2 ,8 6 0 ,0 0 0  บ าท  ปี  พ .ศ . 2 5 6 4  จ าน วน         
2,860,000 บาท 

    4. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 3 บ้าน  
ป่าบง ปี  พ.ศ. 2561  จ านวน 1,200,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 
1,200,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1,200,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 
จ านวน  1,200,000 บาท 

    5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 1,100,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1,100,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 1,100,000 บาท ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  1,100,000 บาท 

    6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านหนอง
หล่ม หมู่ 11  ต าบลเวียงชัย เชื่อมระหว่างต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 11,100,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 11,100,000 บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 11,100,000 บาท ปี พ.ศ. 
2564 จ านวน  11,100,000 บาท 

     7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายางมน
น้อย  หมู่ 10  ต าบลเวียงเหนือ  เชื่อมบ้านป่าบง  หมู่ 3 ต าบลรอบเวียง  อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 3,170,000  บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 21,530,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 18,360,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 18,360,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 18,360,000 บาท 

   1.1 แผนงำนกำรเกษตร 
    1. ขุดลอกหนองน้ ากกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ปี พ.ศ. 

2561  จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 300,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 300,000 บาท  
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    2. ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าน้ ากรณ์  ปี  พ.ศ. 2561  
จ านวน 1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 1,000,000 บาท  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 1,000,000 บาท  

    3 . ขุดลอกล าน้ ากกน้ อย เชื่ อมต่อหมู่  4  และหมู่  7       
บ้านป่างิ้ว ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 500,000 บาท ปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 
500,000 บาทปี พ.ศ. 2563  จ านวน 500,000 บาทปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
500,000 บาท 

    4. ขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าน้ ากก ปี  พ .ศ. 2561  
จ านวน 1,500,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 1,500,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 1,500,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 1,500,000 บาท  

    5. ขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าน้ าเหมืองเสีย -ล าน้ ากก       
ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 500,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 500,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 500,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 500,000 บาท 

     6. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ าลาว  ปี พ.ศ.2561 จ านวน 
25,000,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562  จ านวน  25,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน 25,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 25,000,000 บาท 

    7. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ ากก ปี พ.ศ.2561 จ านวน 
6,000,000 บาท  ปี พ.ศ. 2562  จ านวน  6,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2563  
จ านวน  6,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  6,000,000 บาท 

    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ โครงการในปี พ.ศ. 2561  
จ านวน 34,800,000 บาท ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 34,800,000 บาท ปี พ.ศ. 
2563  จ านวน 34,800,000 บาท ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 34,800,000 บาท 

   แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส ำหรับประสำน
โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ 

   1.1 แผนงำนการศึกษา 
    1. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน 
    2. โครงการหนูน้อยมารยาทงาม 
    3. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
    4. โครงการหนูน้อยรักการออมเงิน 
    5. โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
    6. โครงการมอบวุฒิบัตรสานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย 
    7. โครงการอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก 
    8. โครงการนิเทศภายใน 
    9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) 
    10. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
    รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  10  โครงการ 
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1.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ 

สุนัขบ้า 
   รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  1  โครงการ 

1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยทางถนน

ช่วงเทศกาลส าคัญ 
   รวมจ านวนโครงการทั้งหมด  1  โครงการ 

  บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   1. ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลความละเอียด 16 ล้านพิเซล จ านวน 

1 ตัว ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 9,000 บาท 
   2. จัดซื้อตู้ เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท      

ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 11,000 บาท 
   รวมจ านวน  2 รายการ ปี พ.ศ. 2561  จ านวน  20,000  บาท 

นำยไพศำล พุทธิมำ -กล่าวเพ่ิมเติม  ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561  
นำยก อบต.รอบเวียง  – 2564) ไปแล้วนั้น ในการจัดท าแผนได้จัดท าเป็นช่วง ๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการพัฒนา

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และได้พิจารณาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการพิจารณา
งบประมาณตามข้อบัญญัติ , เงินนอกงบประมาณ , และไม่ใช้งบประมาณในโครงการ
นั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
อบต.รอบเวียง 

นำยประครอง พูลเจริญ -กล่าว ก่อนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จะ 
ประธำนสภำ อบต. เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา ฯ ได้สอบถาม หรือมีข้อสงสัยก่อนการลงมติ  

นำยส ำรำญ รำชกุลนำ  -เสนอแนะให้สมาชิก อบต.รอบเวียง ในแต่ละหมู่บ้านให้ดูแผนของหมู่บ้านในปี พ.ศ. 
รองนำยก อบต.  2561  เสียก่อนเพ่ือจะได้น าไปบรรจุในข้อบัญญัติในปี พ.ศ. 2561 เสียก่อนในปี

ถัดไปก็ต้องมีการทบทวนเพื่อพิจารณาในปีถัดไป 

นำยประครอง พูลเจริญ -สอบถามในหน้า 74 , 75 ตามโครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะในการปฏิบัติงาน 
ประธำนสภำ อบต. หากมีการขุดลอกแล้วไม่มีการปรับสภาพท่อข้ามหรือทางระบายน้ าให้เหมาะสมกับ

ท้องเหมืองก็ต้องมีปัญหาตามมา น่าจะมีการท าโครงการขุดวางท่อข้ามหรือรางระบาย
น้ าด้วย 

นำยวันชนะ ท้ำวแก่นจันทร์ -สอบถามในการท าแผนพัฒนา 4 ปี ในการทบทวนแผนของแต่ละปี หากมีการเสนอ 
รองนำยก อบต.   โครงการใหม่จะเพ่ิมได้หรือไม่ จะเพ่ิมได้หรือไม่ หรือเอาเฉพาะที่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 4 ปี เท่านั้น 

นำงนิ่มนวล ปัญโญนันท์ -กล่าว แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ก็เหมือนแผนพัฒนา 3 ปี สามารถทบทวนแผนได้ เว้น 
ปลัด อบต.  แต่ในปีสุดท้าย ปี 2564 ต้องชะลอไว้ 180 วัน 
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นำยประครอง พูลเจริญ -สอบถามสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม 
ประธำนสภำ อบต.  แผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปีอีกหรือไม่ 
 -ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่ านใดเสนอหรือสอบถามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี อีก 

ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โยการยกมือ 
 -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ านวน 10 เสียง 

 4.2 เรื่องพิจำรณำในกำรให้เช่ำร้ำนค้ำหำดเชียงรำยโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีกำรประมูล 
นำยประครอง พูลเจริญ -แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง ได้ชี้แจงเรื่องขอพิจารณาการเช่าร้านค้าหาดเชียงรายโดย 
ประธำนสภำ อบต.  วิธีอ่ืนที่ไม่ใช่การประมูล 

นำยไพศำล พุทธิมำ -กล่าว ในการเช่าทรัพย์สินของราชการที่มีการด าเนินหลายอย่าง มีการก าหนด 
นำยก  อบต.รอบเวยีง  ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ให้ผู้บริหารอนุมัติ ถ้าเกิน 3 ปี ต้องขอสภา ฯ อนุมัติในการ

ประมูล เหตุผลที่เสนอหากมีการประมูลก็ต้องมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแล้วต้องมี
การส่งเสริมใหม่อีก จึงขอให้สภา ฯ ได้พิจารณาเพ่ือให้คณะผู้บริหารได้ด าเนินการ  
โดยไม่ให้มีการประมูล โดยให้มีการต่อสัญญาแทน 

นำยประครอง พูลเจริญ -กล่าว ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเช่าทรัพย์สินของราชการก็สามารถท าได้  
ประธำนสภำ อบต. แต่ต้องท าตามกฎระเบียบเพ่ือจะได้จัดการตามระเบียบที่วางแผนงานเอาไว้เพ่ือไม่ให้

หยุดชะงักในการท างานของผู้ประกอบการ 

นำยดุษฎี วงสถำวร -สอบถาม การให้มีการต่อสัญญาแทนการประมูล หากผู้ที่ได้ต่อสัญญาไปแล้วได้มีการ 
ส.อบต. หมู่ 4  เปลี่ยนมือจะท าอย่างไร 

นำยไพศำล พุทธิมำ -ตามกฎระเบียบการท าสัญญาแล้วมีการเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ จะมีการเรียกเป็นค่า 
นำยก อบต.รอบเวียง  เปลี่ยนสัญญา 15,000 บาท และค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญา ในการด าเนินการ

เปลี่ยนสัญญาก็ท าได้ไม่ผิดกฎหมาย  

นำยประครอง พูลเจริญ -ในการปฏิบัติของคณะกรรมการ เพ่ือให้ได้รายได้ให้แก่องค์กร รายได้เพ่ิมพูนขึ้นก็ 
ประธำนสภำ อบต.  ขอให้ดูผลดีผลเสียในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอต่อ

สภา ฯ สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
 -ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือสงสัย ประธานสภา ฯ จึงขอมติโดยการยกมือ

ให้ความเห็นชอบ 
 -ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 

 4.3 แจ้งแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
นำยประครอง พูลเจริญ -แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงแผนการด าเนินงาน 
ประธำนสภำ อบต.  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ต่อสภา ฯ 
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นำยไพศำล  พุทธิมำ  ด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาและ 
นำยก อบต.รอบเวียง  กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้แนว
ทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
ด าเนินงานและในการจัดท าแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
แผนพัฒนาประจ าปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 -ขอให้สมาชิกสภา ฯ ได้ดูในเล่มแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จะมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
การก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลา โดยในแต่ละโครงการจะมี
การด าเนินงานโดยอาศัยงบประมาณจากเงินอุดหนุน และเงินรายได้ตามเหตุผลในการ
ด าเนินงาน  ระยะเวลาตามสมควรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ตามหนังสือที่ได้ไปกับ
วาระการประชุมเหมือนปฎิทินการท างาน  ขอให้สมาชิกสภา ฯ ได้ดูตามเอกสาร หาก
มีข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามได้ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -กล่าว ตามที่นายกได้ชี้แจงและได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
ประธำนสภำ อบต.  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงานและให้รู้ห้วงระยะเวลาในการจัดโครงการ 

ในแต่ละโครงการของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการ
แจ้งเพ่ือทราบ  หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามก็สามารถท าได้  แต่ไม่มีการลง
มติใด ๆ 

 ๔.๔ แจ้งรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นำยประครอง  พูลเจริญ -แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือผู้ได้รับมอบหมายได้รายงานผลการติดตามและ 
ประธำนสภำ อบต.  ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภา ฯ แจ้งเพ่ือทราบ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ -กล่าว ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล  ได้มีข้อเสนอแนะและพบปัญหา 
นำยก อบต.รอบเวียง  ที่ควรแก้ไข  ดังนี้ 
  ๑. โครงการที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปี  ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพ

ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เพราะจากแผนพัฒนา 3 ปี  
จะเห็นว่ามีโครงการเสนอมากและงบประมาณรวมมีตัวเลขที่สูง  เมื่อเทียบกับโครงการ
ที่น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติที่จะปฏิบัติจริง 

  ๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริง  ควรให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

  3. ควรมีการวางแผนการด าเนินโครงการให้เหมาะสม  เพ่ือไม่ให้มีการเร่ง
ด าเนินโครงการในช่วงท้ายปีงบประมาณ  และเพ่ือให้การเบิกจ่ายมีความสะดวก
รวดเร็ว  เพราะยังมีโครงการที่ยังมีโครงการที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  ต้องมีการกัน
เงินเพ่ือด าเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป 

 

26/๔. ควรมีกำรเพิ่ม... 
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  ๔. ควรมีการเพ่ิมเติมโครงการหรือปรับลดตามความเป็นจริง  เพ่ือไม่ให้มี
โครงการที่มากเกินศักยภาพของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

  5. งบประมาณการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอื่น 
ๆ  ท าให้โอกาสการพัฒนาอ่ืน ๆ น้อย  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญด้านอ่ืน ๆ ด้วย   
โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งต าบลรอบเวียงของเรามีหาดเชียงรายซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญของต าบล  และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับ  
อบต.  ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับหาดเชียงรายให้มากกว่านี้และดียิ่งขึ้น  
เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับนักท่องเที่ยว  และควรสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย 

   ๖. การน าโครงการจากประชาคมหมู่บ้าน  ผู้น าหมู่บ้านควรจะเลือกโครงการ
ที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาที่ต้องการมากที่สุด  มาน าเสนอในที่ประชุมประชาคม
ก่อน  เพราะบางโครงการมีความส าคัญแต่ประชาชนที่อาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงยัง
มีน้อย  เมื่อใช้การโหวตด้วยการยกมือโครงการดังกล่าวก็ตกไป  ส่วนบางโครงการอาจ
มีความส าคัญน้อยกว่า  แต่ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีจ านวนมาก  เมื่อใช้วิธี
โหวตการยกมือก็จะท าให้ โครงการนั้นได้เสนอเข้าแผน ฯ  จึงท าให้การล าดับ
ความส าคัญของโครงการยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการแก้ไขปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้น 

  ๗. การจัดท าประชาคม  จัดท าแผน ฯ  ควรขึ้นชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจใน
การน าเสนอโครงการ  เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนา ๓ ปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
การออกประชาคมจัดท าแผน ฯ  ว่าควรเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน  และ
แต่ละหมู่บ้านควรเสนอโครงการไม่มากเกินไป  โดยเสนอโครงการที่สอดคล้องกับ
งบประมาณของ  อบต.  ด้วย  และหากมีการเสนอโครงการมากเกินไป  และน ามา
บรรจุลงในแผนพัฒนาแต่ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทุกโครงการ ก็จะท าให้การประเมิน
แผนพัฒนาขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุวัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล
แผนได ้

นำยประครอง  พูลเจริญ -กล่าว  ตามท่ีนายก อบต.ได้ชี้แจงผลการรายงานติดตามและประเมินผล 
ประธำนสภำ อบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้ว ก็ขอฝากให้สมาชิกสภา   

น าไปพิจารณาในการท าแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป ให้รัดกุมตามแนวปฏิบัติแจ้งเพ่ือ
ทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวำระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   -แจ้งระเบียบวาระอ่ืน ๆ สมาชิกสภา ฯ  หรือผู้เข้าร่วมท่านใดต้องการเสนอหรือ
ประธำนสภำ อบต.    สอบถามเรื่องใดก็สามารถยกมือสอบถามได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -แจ้งโครงการท าบุญตักบาตรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ  พระธาตุสม 
นำย  อบต. รอบเวียง     ปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน  เวลา ๐๖.๐๐  น.  

-แจ้งให้ประธาน อปพร.  ได้ติดตามการปฏิบัติงานของ อปพร. ในตอนนี้มีจ านวนไม่
มากในกิจกรรมต่าง ๆ จะขอให้มีการคัดกรองตรวจสอบจ านวน  เพ่ือพิจารณาในการ
เพ่ิมจ านวนอีกหรือไม่ (หาวิธีปฏิบัติ) 

27/นำงนิ่มนวล...   
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นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์   -แจ้งโครงการขุดลอกล าน้ ากก  ในวันที่   ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ หน้าฝายน้ ากก   
ปลัด  อบต.     หมู่ที่ ๓ บ้านป่าบง 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  -แจ้งประชุม  สสส. แหล่งเรียนรู้  ๘  แหล่ง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

นำยประครอง  พูลเจริญ   -สอบถามสมาชิกสภา ฯ  หรือผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะมีข้อเสนอหรือแจ้งอีก 
ประธำนสภำ อบต.   หรือไม ่

-ไม่มีสมาชิกสภา ฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอหรือสอบถาม  ประธานสภา 
อบต. จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
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 ลงชื่อ        ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
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