
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศ อบต.รอบเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
******************************************* 

        ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ           
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

       ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.รอบเวียง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
อบต.รอบเวียง ดังนี้ 
  ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.รอบเวียง  
    "ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส " 
  ข. พันธกิจ ของ อบต.รอบเวียง  
       1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง  
      2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
      3. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
      4. ส่งเสริมการศึกษา 
      5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
      6. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
      7. บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
      8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
      9. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
       10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
      11. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.รอบเวียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การขจัดความยากจน 
         1. 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
         2. 1.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ 
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3. 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ 

         4. 1.4 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
         1. 2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
         2. 2.2 ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
    การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
         1. 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
         2. 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
         3. 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
         4. 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
         5. 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 
    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
         1. 4.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพ่ิมรายได้ 
         2. 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมการเกษตรปลอด 
สารพิษ 
         3. 4.3 ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
         1. 5.1 พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภคและบริโภคและการเกษตร 
         2. 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
         3. 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4. 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5. 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
 
    ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
         1. 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
         2. 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
         3. 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร 
         4. 6.4 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
         5. 6.5 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
         1. 7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         2. 7.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         3. 7.3 ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       อบต.รอบเวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
          อบต.รอบเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ 
 
ง. การวางแผน 
       อบต.รอบเวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)   
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่         
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
       อบต.รอบเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
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ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การขจัดความยากจน 5 70,000.00 5 75,000.00 4 60,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

14 3,210,000.00 16 5,890,000.00 11 2,325,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

85 3,808,000.00 82 3,525,000.00 82 3,275,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 

14 1,190,000.00 12 1,440,000.00 11 440,000.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

10 580,000.00 9 530,000.00 10 830,000.00 

ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

24 12,520,000.00 24 12,645,000.00 22 12,515,000.00 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ 

20 3,280,000.00 17 650,000.00 18 850,000.00 

รวม 172 24,658,000.00 165 24,755,000.00 158 20,295,000.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
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    จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหาร อบต.รอบเวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  7 กันยายน 2558     
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 126 โครงการ งบประมาณ 20,162,000 บาท     
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การขจัดความยากจน 3 40,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 7 2,184,800.00 

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 71 2,577,252.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 7 365,000.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 70,000.00 

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 22 14,494,948.00 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 12 430,000.00 

รวม 126 20,162,000.00 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ

โครงการ

โครงการ
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.รอบเวียง มีดังนี้ 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การขจัดความ
ยากจน 

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านช่างเสรมิสวย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับด้านช่างเสริมสวย 
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
และมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชุน
เกิดความเข้มแข็ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

2. การขจัดความ
ยากจน 

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านช่างยนต ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับด้านช่างยนต์ สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชุนเกิด
ความเข้มแข็ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

3. การขจัดความ
ยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพหัต
กรรมพื้นบ้าน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพหัตกรรม
พื้นบ้านให้ประชาชน สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชุนเกิด
ความเข้มแข็ง  

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.00

การขจัดความยากจน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ…
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบเหลี่ยมมีฝาปิด หนา้
บ้านนางบัวผัน วงค์น๊อต ถึงบ้าน
นายสมบูรณ์ อ้อยผดุง บ้าน
หนองด่าน หมู ่1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

354,600.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าทว่มขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบเหลี่ยมมีฝาปิด 
ระยะทางยาวประมาณ 144 
เมตร 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล แบบมีฝาปิด สายบา้นป่า
ยางมน บ้านนางสุข มณีจันสุข 
ถึงบ้านนายดวงดี ใจจินา บ้านป่า
ยางมน หมู ่2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

202,500.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าทว่มขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ระยะทางยาว
ประมาณ 30 เมตร 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หน้า
บ้านนายถาวร ทนันชัย ถึงบ้าน
นายโสภณ สามแก้ว บ้านปา่ยาง
มน หมู่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

108,200.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบ
มีฝาปิด ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปิด ระยะทางยาว
ประมาณ 45 เมตร 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างขยายถนน 
คสล. สายบ้านปา่บง หมู ่3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

261,000.00 เพื่อขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ขยายไหล่ทาง กว้าง
ระยะทางยาวประมาณ 500 
เมตร 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
8 เช่ือมต่อถนนหนองร่องแหย่ง 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู ่5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

492,700.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตราฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 90 เมตร 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ
พิธีฌาปนกิจ บ้านปา่บง หมู ่3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

382,900.00 เพื่อก่อสร้างศาลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ในฌาปนกิจสถานบ้านปา่
บง หมู่ 3 

ก่อสร้างศาลาประกอบพธิี
ฌาปนกิจ ในฌาปนกิจสถาน 
บ้านป่าบง หมู่ 3 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ
พิธีฌาปนกิจ บ้านปา่ยางมนใหม่ 
หมู่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

382,900.00 เพื่อก่อสร้างศาลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู ่5 

ก่อสร้างศาลาประกอบพธิี
ฌาปนกิจ ในฌาปนกิจสถาน 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู ่5 

11. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง
มน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

408,000.00 เพื่อให้มีอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ครบถ้วน 

โรงเรียนบ้านป่ายางมน
จ านวน 1 แห่ง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กโรงเรียนบ้านป่ายาง
มน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

195,452.00 เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็ก
ครบถ้วน 

โรงเรียนบ้านป่ายางมน
จ านวน 1 แห่ง 

13. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่ยาง
มน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

246,400.00 เพื่อให้มีอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่
ยางมน จ านวน 1 แห่ง 

14. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,800.00 เพื่อให้มีอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่
ยางมน จ านวน 1 แห่ง 

15. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา และนันทนาการ 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. รอบ
เวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 
และนันทนาการของนักเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต. รอบเวยีง จ านวน 1 
แห่ง 

16. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง พรอ้มติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีอปุกรณ์ส าหรับใช้
ออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่มีคุณภาพ
และได้มาตราฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้งให้หมู่บ้านในพื้นที่
รับผิดชอบ อบต. รอบเวียง 
หมู่ 1,4 

17. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประจ าปี ต าบลรอบเวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบล
รอบเวียง 

ประชาชน เด็ก เยาวชน ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. 
รอบเวียง 

18. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้ารว่มการ
แข้งขันกีฬา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขันกีฬา เสริมสร้างความ
สามัคคี ของบุคลากร/ประชาชนใน
องค์กรและระหวา่งองค์กร 

บุคลากร/ประชาชน ใน 
อบต. รอบเวยีง 

19. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

174,100.00 เพื่อก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน
ป่ายางมนใหม ่หมู่ 5 

ก่อสร้างสนามกีฬา
วอลเลย์บอลและเซปัก
ตะกร้อ หนา้ศูนย์บูรณา
การบ้านปา่ยางมนใหม่ หมู่ 5  

20. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่ยางมน 

21. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้
ด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความรู้ด้านภาษา
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในต าบลรอบเวียง 
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แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

22. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านต่างๆให้กับ
เด็กเล็ก นักเรียน 

เด็ก เยาวชน ในต าบลรอบ
เวียง 

23. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพิ่ม 
IQ และ EQ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านต่างๆ ใหก้ับ
เด็กเล้ก นักเรียน 

เด็ก เยาวชน ในต าบลรอบ
เวียง 

24. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวัดเชียงราย ให้มี
ความก้าวหนา้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกบัจังหวัด
ต่างๆทั่วประเทศ และเป็นการสร้าง
บุคลากรของจังหวัดให้เป็นคนดีมี
คุณภาพสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬา
ให้กับจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศชาติ 

อปท. มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้ารว่มการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แห่งชาติ และการจัด
กิจกรรมต่างๆในจังหวัด
เชียงราย 

25. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกบัวันส าคัญตา่งๆของชาติ และ
งานรัฐพิธีต่างๆ 

ประชาชนและบุคลากรใน
องค์กร ในพื้นที่ อบต. รอบ
เวียง 

26. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันแม่แห่งชาต ิ รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกบังานวันส าคัญตา่งๆของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

ประชาชนและบุคลากรใร
องค์กร ในพื้นที่ อบต. รอบ
เวียง 

27. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กบัเด็ก
เยาวชน 

เด็ก เยาวชนในพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

28. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญของ
ชาติและงานรัฐพิธีต่างๆ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกบังานวันส าคัญตา่งๆของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร ในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

29. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมประเพณีวันออก
พรรษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรใรองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

30. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
และบุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์ 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และบุคลากรในองค์กร 
ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง 

31. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่และบุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์ 
ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
 

เด็กเยาวชน ประชาชน 
และบุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง 

32. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่และบุคลากรใรองค์กรเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์ 
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น  
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และบุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง 

33. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่และบุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์ 
ศาสนา ปะเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทาศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และบุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง 

34. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมเด็ก และ
เยาวชนสวดมนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
อนุชนรุ่นหลัง ไดรู้้จักหวงแหน
ในศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และบุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

35. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการต๋านก๋วยสลาก รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
และบุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม ทอ้งถิ่น  
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนสว่นร่วมใน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมต่างๆ 
 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

36. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการท าบุญวันพระ รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
และบุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

37. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพาลูกจูงหลานเขา้วัด รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน อนุชน
รุ่นหลังได้รู้จักหวงแหนในศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

38. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสรงน้ าพระในวันปี๋ใหม่
เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
และบุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กรในพื่นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

39. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการคนดีศรีรอบเวียง รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และ
เป็นการเชิดชูคนดีศรีรอบเวียง ด้าน
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปราชญ์ด้านภูมปญัญา
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

40. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และ
บ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน
ต าบลรอบเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และ
บ าเพ็ญประโยชน์ ศาสนสถานต าบล
รอบเวียง 
 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
บุคลากรในองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

41. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเยาวชนอนุรกัษ์ภาษา
ล้านนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน อนุชน
รุ่นหลัง ได้รู้จักอนุรักษ์ภาษาล้านนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

42. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการถ่ายทอด และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

43. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเยาวชนรักบา้นเกิดสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้สืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

44. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และบุคลากรในองค์กรได้
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

45. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และบุคลากรในองค์กรได้
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาฃน และ
บุคลากรในองค์กรในพื้นที่ 
อบต. รอบเวยีง 

46. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ปรชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

47. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตรามโครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงาน จัด
กิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
จัดงาน/กิจกรรมที่อ าเภอจัดขึ้น หรือ
สนับสนุนส่วนราชการหรอืองค์กร
จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นมา ในกจิกรรม
ที่ส่งเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับงานที่
ส าคัญ 

อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตรามโครงการด าเนินการ
และสนับสนุนการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมของส่วนราชการ
และองค์กร จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

48. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นท ี
อบต.รอบเวียง (สปสช.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ สปสช.ที่
ก าหนดไว ้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลรอบเวียง 

49. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการป้องกันแก้ไขและก าจัด
โรคระบาด โรคติดต่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

140,000.00 เพื่อป้องกันแก้ไขปญัหาโรคระบาด 
โรคติดต่อ  

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

50. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร
และตลาด สร้างมาตรฐานอาหารให้
ปลอดภัยใหก้ับผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
หรือตลาด ในพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

51. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการชุมชนปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพื่อป้องกันแก้ไขปญัหาโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

52. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การก าจัดน้ าเสีย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดน้ า
เสีย 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

53. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอุดหนุนในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจ า
หมู่บ้าน เขต อบต.รอบเวยีง (อส
ม.) 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

37,500.00 เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ให้การด าเนินงานมีประสิทธภิาพ 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.รอบเวียง 5 หมู่บ้าน 

54. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวยัอัน
ควรของเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

55. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อปลูกจิตส านกึเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ในพื้นที ่

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตส านึกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม ใหก้ับเด็ก เยาวชน 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

56. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 เพื่อปลูกจิตส านกึเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที ่

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตส านึกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม ใหก้ับเด็ก เยาวชน
เขต และประชาชน ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

57. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ในชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ในชุมชนให้มีสุขภาพดีแข็งแรง
ปราศจากโรคภยั  

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ในพื้นที ่
อบต.รอบเวียง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

58. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม ด้านเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการผู้ติด
เช้ือ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้การด าเนินงานด้านเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ติดเช้ือ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อ ผูย้ากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นทีอ่บต.
รอบเวียง 

59. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการปรับปรุง /ส ารวจ จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวดแก่ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการให้เขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ในการใช้บริการ  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้
พิการให้เข้าถึงและประโยชน์ในการใช้
บริการโดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พกิารหรือทพุพลภาพ
และคนชรา 

ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ ในเขต
พื้นที่ อบต.รอบเวยีง 

60. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุปว่ย
ติดเตียง ผู้พิการ และตรวจเยีย่ม
คนไร้ที่พึ่ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ
ป่วยติดเตียง ผู้พกิารปว่ยเร้ือรัง และ
คนไร้ที่พึ่ง 

ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ผู้พิการ
ป่วยเร้ือรัง และคนไร้ที่พึ่ง 
เขตพื้นที่ อบต. รอบเวียง 

61. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการมอบอุ่นคนไร้ที่พึ่ง รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแล คนไร้ที่
พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

คนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง 

62. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสร้างรอยยิ้มฟื้นฟจูิตใจ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล และเป็น
ขวัญก าลังใจให้แก่ผู้พกิารและผู้ดูแล
คนพิการในการด ารงชีวิตต่อไป 

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพกิาร 
ในพื้นที่ อบต.รอบเวยีง 

63. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ร่วมกันใน
สังคมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซ่ึงกันและกัน 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

64. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันผู้สูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการ
ด ารงชีวิต 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

65. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรพัยากรมนุษย ์

โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล และเป็น
ขวัญก าลังใจให้แก่ผู้สูงอาย ุในการ
ด ารงชีวิตต่อไป  

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

66. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมผู้เฒ่าใส่ใจ
สุขภาพ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุในชุมชน
ให้มีสุขภาพดแีข็งแรงปราศจาก
โรคภัย  

ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง 

67. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างโอกาสในสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาส
ในสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง 

คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

68. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส ารวจ จัดเก็บข้อมูลคน
ไร้ที่พึ่ง อบต.รอบเวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้ข้อมูลคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ เป็น
ปัจจุบัน 

คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

69. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบ
เวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อเป็นการเชิดชูสตรีเก่ง และเป็น
การสร้างขวัญก าลังใจให้กับสตรีใน
ต าบลรอบเวียง 

กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

70. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฏหมายความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกต้อง 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

71. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการความรู้สู่ชุมชนวันสตรี
สากล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อร าลึกถึงวันสตรีสากล และเป็น
ขวัญก าลังใจให้กับสตรีในต าบลรอบ
เวียง 

กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

72. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
อาหารอาเซียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
อาเซียน 

กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ อบต. 
รอบเวียง 

73. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสตรียุคใหม่ ใส่ใจ
ประชาคมอาเซียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้มีความรู้ และสามารถเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

74. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการใส่ใจวัยสูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ร่วมกันใน
สังคมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซ่ึงกันและกัน 
 
 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

75. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่งคน
ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

76. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการศูนย์วัยใส รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวยั
อันควร 

เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

77. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบลรอบ
เวียง 

เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

78. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้เยาวชนมกีารเรียนรู้ร่วมกันใน
สังคมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซ่ึงกันและกัน 
 

เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 
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ประสงค์ 
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79. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อเป็นกลไกลให้เกิดกระบวนการ
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม น าสู่สังคม
สมานฉันท์ รู้จักด ารงตนตามวิถีชวีิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

80. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

65,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้ดี
ขึ้น 

ประชาชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

81. การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการให้ความรู้ด้านภาษี
ส าหรับประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บภาษ ีมี
ประสิทธิภาพ  

ประชาชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

82. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
อาหาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนสร้างอาชพีมีรายได้
เสริม ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

83. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ท าอาหาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการท าอาหาร 
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวได้ 

ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

84. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการท าหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการท าหีบห่อบรรจภุัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้ให้กบั
ประชาชน 

ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

85. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการเพิ่มศักยภาพงานคหกร
รม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน คหกรรม 
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวได้  

ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

86. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ประชาชน
สามารถพึ่งตัวเองและสร้างคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นอยา่งยั่งยืน โดย
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 
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แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน
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วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

87. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ประชาชน
สามารถพึ่งตัวเองและสร้างคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นอยา่งยั่งยืน โดย
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวิต 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 

88. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์
และการเกษตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวหาดเชียงราย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการหาดเชียงราย 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงาม น่า
อยู่ส าหรับรองรับนักทอ่งเที่ยว 

หาดเชียงราย 

89. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการและก าจัดขยะ
มูลฝอย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อจัดการปัญหาขยะ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง  

90. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อลดปัญหาขยะ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง  

91. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและพัฒนา
สิง่แวดล้อม 

โครงการตามพระราชเสาวนยี ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ช่วยฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม/โครงการ เช่น-
ปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม-ปลูก
หญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริและกิจกรรม/
โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
 
 
 
 

92. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน  รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึง
ความส าคัญของปัญหาหมอกควันที่
ท าให้เกิดมลพิษจากการเผา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 
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93. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการส่งเสริมสนับการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.
ในการท าประชาคม ประชาวิจารณ์ 
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนในพื้นที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น แผนชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามป ี
ฯลฯ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
เวทีประชาพิจารณ์/เวที
ประชาคมในโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนในพื้นที-่ 
การจัดท าประชาคมระดับ
ชุมชน/หมู่บ้าน ระดับต าบล 
การจัดประชาคม/บูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ -
การจัดประชุมต่างๆที่
เกี่ยวกบัการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.
รอบเวียง 

94. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการเลือกตั้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 - เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึง
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
- เพื่อเป็นการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภา ในกรณี
ตาย ลาออก หรือหมดวาระ- 
ส่งเสริม/สนับสนุน/เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ ์การเลือกตั้ง
อื่น ๆเช่น ลงประชามติ
รัฐธรรมนูญ, เลือกตั้ง สส., 
เลือกตั้ง สว.,เลือกตั้ง อบจ., 
เลือกตั้งฝ่ายปกครอง 

95. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้าน
กลุ่มพลังมวลชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของ
กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มอาสาปกป้องสถาบัน 
ลูกเสือชาวบา้น ฯลฯ หรือ
ตามที่ได้รับหนังสือสั่งการ 

96. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนใน
พื้นที่  
 
 
 
 
 

ประชาชนใน เขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง 
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97. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการฝึกอบรมและการศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและบุคลากร
ในต าบลรอบเวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความช านาญพร้อมทั้งน าเอา
วิธีการพัฒนาท้องถิ่นอื่นมา
ประยุกต์ใช ้- เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และ
ทัศนคติที่ดีในการท างาน มีความ
กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพัฒนา
องค์กร - เพื่อให้การบริหารและการ
บริการมีมาตรฐาน  

- จัดให้มีการอบรม ทัศน
ศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับภารกิจของ
สมาชิกสภา ผู้บริหาร 
พนักงาน หวัหนา้ส่วน
ราชการในพื้นที ่ผู้น า/
คณะกรรมการหมู่บ้านหรอื
แกนน าในหมู่บา้นผู้อุทิศตน
และท าคุณประโยชน์ใหก้ับ
ส่วนรวมในต าบล-จัดให้มีการ
ฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากร
เพื่อให้ความรู้ในงานภารกิจ
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม- ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สัมมนาใน
หน่วยงานอื่นที่จัดขึ้นในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจ
ของหน่วยงาน 

98. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับงบบุคลากร 
(ฝ่ายการเมือง ,ฝ่ายประจ า) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,086,960.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน
เพิ่มต่างๆ เงินประจ าต าแหน่ง เงิน
อื่นๆ ฯลฯ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจา้งประจ า ลูกจา้ง 
ฯลฯ ของ อบต.รอบเวยีง 

99. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่าครุภัณฑ์ รายได้จัดเก็บ
เอง 

215,500.00 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ 
สามารถให้บริการประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  

100. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่า
สาธารณูปโภค 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

435,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
สาธารณูปโภค การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับบริการ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับหมวดค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 



-20- 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

101. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่าตอบแทน  รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,101,555.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับบริการ 
 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในหมวด
ค่าตอบแทน  

102. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่าใช้สอย  รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,190,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับบริการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในหมวดค่า
ใช้สอย 

103. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่าวัสด ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,395,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับบริการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในหมวดค่า
วัสด ุ

104. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ทรัพย์สิน 
/ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

615,000.00 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความปลอดภยัและเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม2. ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์3. ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

105. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับงบกลาง เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

883,933.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับงบกลาง 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การมารับบริการ  

หมวดรายจ่ายงบกลาง 

106. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการอุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ หรือเอกชน ที่ด าเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

62,000.00 เพื่ออุดหนุนหนว่ยงานราชการ หรือ
เอกชน ที่ด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน ์เสริมสร้างความ
สามัคคี ความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานตา่งๆ 

หน่วยงานราชการ เอกชน ที่
ด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

107. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการ 5 ส. รายได้จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรม 5 
ส 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา
ฯ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลกูจ้าง 
ลูกจ้างประจ า และเจา้หนา้ที่
ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯใน อบต.
รอบเวียง 
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108. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

อุดหนุน เทศบาลต าบล ท่าสุด 
ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 เพื่ออุดหนุน เทศบาลต าบลท่าสุด 
ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปก ครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  

ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจา้งของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 

109. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน 
และการวางผังชุมชน 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อด าเนินงานตามกฎหมายผังเมือง การผังเมือง ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

110. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

111. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและประชาธิปไตย
ส าหรับประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายและ
ประชาธิปไตยใหก้ับประชาชนในพื้นที่ 
อบต.รอบเวียง 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

112. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

องค์การบริการส่วนต าบล
รอบเวียง 

113. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ให้กับประชาชนในพื้นที ่อบต.รอบ
เวียง และเจา้หน้าที ่บุคลากรใน
องค์กร 

-ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง-
เจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์กร 

114. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื่อเป็นการลดขั้นการปฏิบัติราชกร
ให้บริการนอกสถานที่ ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย เช่น 
ให้บริการการรับช าระภาษี/ช าระ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที ่ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

115. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ
ปฏิบัติตนได้อย่างถกูต้องเมื่อเกิดภัย 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 
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116. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
เกิดแผ่นดินไหว และปฏิบัติตนได้
อย่างถูกตอ้งเมื่อเกิดภัย 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

117. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการฝึกอบรมและปอ้งกัน 
วาตภยั อุทกภยั และลดอุบัติภยั
ทางน้ า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน วาตภยั อุทกภยั และลด
อุบัติภัยทางน้ า และปฏบิัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

118. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยส าหรับประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภยั 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

119. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในองค์กร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้
เกี่ยวกบัป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และปฏิบัติตนได้อยา่งถูกต้องเมื่อเกิด
ภัย 

บุคลากรใน อบต.รอบเวยีง
ทุกคน 

120. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย 100 % 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่
และผู้โดยสารได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสวมหมวกนิรภยั
ขณะขับขี่ มีสว่นร่วมในการปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของผู้ใช้
รถจักรยานยนต ์

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

121. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

122. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างเพื่อรองรับการเกิด
แผ่นดินไหว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกอ่สร้าง
เพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว 

ประชาชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวยีง 

123. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่ออุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่เป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

124. ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ต.รอบเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานด้านการแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิของศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ต.
รอบเวียง 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.รอบเวียง 

125. ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

โครงการค่ายเยาวชนให้
ความรู้ด้านยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ไดรู้้ถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ สรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

126. ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 - เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้
มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพที่จะปฏิบตัิหน้าที่
ในการช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ - 
เพื่อเพ่ิมจ านวน อปพร. ในการ
สนับสนุน อบต. / ช่วยเหลือ
สังคม  

- ฝึกอบรม/ฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก
อาสาสมัคร อปพร.เดิม- 
การพัฒนาศักยภาพของ
ศูนย์ อปพร.- สนันสนุน/
จัดหาสวสัดิการ/
ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่ 
อปพร.- ฝึกอบรม
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อ
เป็นสมาชิก อปพร. ใหม ่
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
        อบต.รอบเวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 89 โครงการ จ านวนเงิน 13,228,932 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 89 โครงการ จ านวนเงิน 13,227,359 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การขจัดความยากจน 3 28,950.00 3 28,950.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 6 1,621,930.00 6 1,620,357.00 

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย ์ 50 1,306,380.57 50 1,306,380.57 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร 

6 49,839.00 6 49,839.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 23,860.00 3 23,860.00 

ส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 14 10,071,548.58 14 10,071,548.58 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 7 126,424.00 7 126,424.00 

รวม 89 13,228,932.15 89 13,227,359.15 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.รอบเวียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การขจัดความยากจน โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้
ด้านช่างเสริมสวย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 450.00 27/6 23/06/2559 5 

  6,000.00 21/7 18/07/2559 5 

2. การขจัดความยากจน โครงการฝกึอบรมเกี่ยวกับความรู้
ด้านช่างยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 450.00 27/6 23/06/2559 5 

  3,600.00 21/7 18/07/2559 5 

3. การขจัดความยากจน โครงการส่งเสริมอาชีพหัตกรรม
พื้นบ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 4,500.00 8/8 04/08/2559 5 

 
13,950.00 6/8 01/08/2559 5 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบเหลี่ยมมีฝาปิด หนา้บ้าน
นางบัวผัน วงค์น๊อต ถึงบ้านนาย
สมบูรณ์ อ้อยผดุง บ้านหนองด่าน 
หมู่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

354,600.00 328,000.00 2/59 20/01/2559 45 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล แบบมีฝาปิด สายบา้นป่ายาง
มน บ้านนางสุข มณีจันสขุ ถึงบ้าน
นายดวงด ีใจจินา บ้านปา่ยางมน 
หมู่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

202,500.00 201,000.00 4/59 21/03/2559 60 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หน้าบ้าน
นายถาวร ทนันชยั ถึงบ้านนาย
โสภณ สามแก้ว บ้านปา่ยางมน หมู่ 
2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

108,200.00 100,930.00 7/59 22/03/2559 90 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 
เช่ือมต่อถนนหนองร่องแหย่ง บ้าน
ป่ายางมนใหม ่หมู่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

492,700.00 452,000.00 3/59 20/01/2559 60 

8. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 
 
 
 

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพธิี
ฌาปนกิจ บ้านป่าบง หมู ่3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

382,900.00 270,000.00 5/59 22/03/2559 60 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

9. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพธิี
ฌาปนกิจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู ่5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

382,900.00 270,000.00 6/59 22/03/2559 60 

10. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

408,000.00 204,000.00 22/10 22/10/2558 1 

  204,000.00 24/5 20/05/2559 5 

11. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กโรงเรียนบ้านป่ายางมน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

195,452.00 13,423.20 13/11 13/11/2558 5 

  13,423.20 31/59 29/01/2559 60 

  60,620.64 34/59 24/02/2559 5 

  83,200.00 16/5 12/05/2559 5 

  15,923.60 14/7 11/07/2559 5 

12. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่ยางมน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

246,400.00 117,600.00 11/59 17/11/2558 1 

13. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่ยาง
มน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,800.00 5,527.20 12/11 12/11/2558 5 

  25,890.48 30/59 29/01/2559 60 

  5,630.40 19/5 16/05/2559 5 

  5,790.40 14/7 11/07/2559 5 

  17,766.00 10/8 08/08/2559 5 

14. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประจ าปี ต าบลรอบเวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 23,700.00 25/03 23/03/2559 5 

  1,350.00 25/03 23/03/2559 5 

15. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข้งขัน
กีฬา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 10,350.00 4/4 01/04/2559 5 

16. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

174,100.00 170,000.00 11/59 25/03/2559 60 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

17. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 4,000.00 16/5 12/05/2559 5 

18. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 3,450.00 3/3 01/03/2559 5 

19. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพิ่ม IQ 
และ EQ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 2,975.00 14/7 11/07/2559 5 

20. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันแม่แห่งชาต ิ รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 8,650.00 17/8 15/08/2559 5 

21. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 19,550.00 8/1 08/01/2559 5 

22. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 21/6 17/06/2559 5 

23. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1,950.00 27/6 23/06/2559 5 

24. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรพัยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 450.00 2/8 01/08/2559 5 

25. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 
 

70,000.00 6,350.00 22/4 18/04/2559 5 

26. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชน
สวดมนต ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 14/9 12/09/2559 5 

27. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการต๋านก๋วยสลาก รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 14/9 12/09/2559 5 

28. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการท าบุญวันพระ รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 5/9 01/09/2559 5 

29. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพาลูกจูงหลานเขา้วัด รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 29/1 20/01/2559 5 

30. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสรงน้ าพระในวันปี๋ใหม่
เมือง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 900.00 20/4 15/04/2559 5 

31. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการถ่ายทอด และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 450.00 14/9 12/09/2559 5 

32. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเยาวชนรักบา้นเกิดสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 
 
 

10,000.00 450.00 5/9 01/09/2559 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

33. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 27/6 23/06/2559 5 

  985.00 2/8 01/08/2559 5 

34. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 5,000.00 27/6 23/06/2559 5 

35. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,000.00 8,000.00 7/4 07/04/2559 1 

36. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตราม
โครงการด าเนินการและสนับสนุน
การด าเนินงาน จัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการและองค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 8/1 08/01/2559 1 

37. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นท ี
อบต.รอบเวียง (สปสช.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 70,000.00 12/2 12/02/2559 1 

38. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการป้องกันแก้ไขและก าจัด
โรคระบาด โรคติดต่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

140,000.00 4,600.00 4/2559 01/03/2559 5 

  6,000.00 9/6 05/06/2559 5 

  450.00 27/6 23/06/2559 5 

  421.45 21/7 18/07/2559 5 

  4,500.00 24/8 22/08/2559 5 

  1,369.00 27/9 26/09/2559 5 

39. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 11,790.00 12/2 08/02/2559 5 

  3,580.00 13/9 12/09/2559 5 

40. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 2,700.00 1/6 26/05/2559 7 

41. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การก าจัดน้ าเสีย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

10,000.00 450.00 5/9 01/09/2559 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

42. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอุดหนุนในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจ า
หมู่บ้าน เขต อบต.รอบเวยีง (อสม.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

37,500.00 37,500.00 21/6 17/06/2559 5 

43. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 4,050.00 22/03 21/03/2559 5 

  3,600.00 7/4 05/04/2559 3 

44. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 3,450.00 14/3 11/03/2559 5 

  4,800.00 25/3 24/03/2559 5 

45. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 8,296.00 24/8 22/08/2559 5 

  6,250.00 2/9 01/09/2559 5 

46. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการปรับปรุง /ส ารวจ จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวดแก่ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการให้เขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ในการใช้บริการ  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 2,700.00 2/6 27/05/2559 7 

47. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุปว่ยติด
เตียง ผู้พิการ และตรวจเยีย่มคนไร้
ที่พึ่ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 900.00 22/3/59 19/03/2558 5 

48. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการมอบอุ่นคนไร้ที่พึ่ง รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 450.00 18/1 18/01/2559 5 

49. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสร้างรอยยิ้มฟื้นฟจูิตใจคน
พิการและผู้ดูแลคนพกิาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 1,300.00 22/9 19/09/2559 5 

  8,700.00 29/9 26/09/2559 5 

50. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการวันผู้สูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 4,450.00 12/4 08/04/2559 5 

  450.00 2/8 01/08/2559 5 

51. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบ
เวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 
 

5,000.00 1,950.00 16/8 12/08/2559 5 

  435.00 16/8 15/08/2559 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

52. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 6,840.00 24/8 22/08/2559 5 

53. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการความรู้สู่ชุมชนวันสตรี
สากล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 450.00 22/3 18/03/2559 5 

  1,800.00 7/4 05/04/2559 3 

  1,000.00 11/4 07/04/2559 5 

54. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
อาหารอาเซียน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 1,200.00 29/8 25/08/2559 5 

  5,854.00 13/9 12/09/2559 5 

55. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการใส่ใจวัยสูงอาย ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 1,800.00 5/8 01/08/2559 5 

  2,250.00 16/8 12/08/2559 5 

  3,750.00 17/8 15/08/2559 5 

56. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 450.00 14/3/58 11/03/2559 5 

57. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 1,735.00 30/8 26/08/2559 5 

58. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

65,000.00 10,620.00 4/3 01/03/2559 5 

  450.00 27/6 23/06/2559 5 

  8,535.00 24/8 22/08/2559 5 

59. การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการให้ความรู้ด้านภาษีส าหรับ
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 450.00 24/8 22/08/2559 5 

60. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 1,872.00 3/8 01/08/2559 5 

  

1,200.00 
 
 
 

3/8 
 
 

01/08/2559 
 
 

5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

61. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

โครงการเพิม่ศักยภาพการ
ท าอาหาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 2,400.00 29/8 25/08/2559 5 

  2,400.00 14/9 12/09/2559 5 

  7,014.00 278 26/08/2559 5 

62. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการท าหีบห่อ
บรรจภุัณฑเ์พื่อเพ่ิมมลูค่า
สินค้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 2,340.00 3/8 01/08/2559 5 

  450.00 3/8 01/08/2559 5 

63. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

โครงการเพิม่ศักยภาพงานค
หกรรม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 8,463.00 3/8 01/08/2559 5 

  900.00 3/8 01/08/2559 5 

64. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 450.00 27/6 23/06/2559 5 

  9,000.00 21/7 18/07/2559 5 

65. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

โครงการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 7,450.00 25/7 21/07/2559 5 

  5,900.00 30/8 26/08/2559 5 

66. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการและก าจดัขยะ
มูลฝอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 4,660.00 25/3 23/03/2559 5 

67. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โครงการคดัแยกขยะ รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 18,750.00 24/8 22/08/2559 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

68. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการตามพระราชเสาวนีย ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 450.00 15/6 09/06/2559 7 

69. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมสนับการ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 380.00 4/2 01/02/2559 5 

  1,710.00 15/6 09/06/2559 7 

  450.00 13/9 12/09/2559 5 

70. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร 
(ฝ่ายการเมือง ,ฝ่ายประจ า) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,086,960.0
0 

901,440.00 22/10 22/10/2558 1 

  126,451.00 11/59 24/11/2558 1 

  656,202.00 12/59 28/12/2558 1 

  168,866.00 2/59 24/02/2559 1 

  447,842.00 3/59 25/03/2559 1 

  456,896.00 25/3 25/03/2559 1 

  566,800.00 25/4 25/04/2559 1 

  596,261.00 25/5 25/05/2559 1 

  548,505.00 27/6 27/06/2559 1 

  577,976.00 25/7 25/07/2559 1 

  589,750.00 24/8 24/08/2559 1 

  542,650.00 23/9 23/09/2559 1 

  29,100.00 23/9 23/09/2559 1 

71. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าครุภณัฑ ์ รายได้
จัดเก็บเอง 

215,500.00 70,600.00 1/59 15/03/2559 787,000 

  29,000.00 2/59 04/04/2559 5 

  66,000.00 25/4 25/04/2559 5 

  17,000.00 4/2 01/02/2559 5 

  23,600.00 14/9 12/09/2559 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  615.95 11/5 11/05/2559 1 

  21,091.68 1/6 01/06/2559 1 

  3,824.61 8/7 08/07/2559 1 

  64,835.98 10/8 10/08/2559 1 

  7,531.00 14/9 14/09/2559 1 

  926.62 27/9 27/09/2559 1 

  20,244.00 14/9 14/09/2559 1 

  1,832.00 28/9 28/09/2559 1 

  942.30 28/9 28/09/2559 1 

73. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน  รายได้
จัดเก็บเอง 

1,101,555.00 52,400.00 22/10 22/10/2558 1 

  18,550.00 14/12 14/12/2558 5 

  23,550.00 2/2 02/02/2559 1 

  23,200.00 1/3 01/03/2559 1 

  12,500.00 25/3 25/03/2559 1 

  22,000.00 4/4 04/04/2559 1 

  3,000.00 7/4 07/04/2559 1 

  15,500.00 25/4 25/04/2559 1 

  8,290.00 19/5 19/05/2559 1 

  32,520.00 2/6 02/06/2559 1 

  44,700.00 1/7 01/07/2559 1 

  38,500.00 1/8 01/08/2559 1 

  3,520.00 9/6 09/05/2559 1 

  3,500.00 23/9 23/09/2559 1 

  12,000.00 23/9 23/09/2559 1 

  840.00 29/9 29/09/2559 1 

  12,760.00 28/9 28/09/2559 
1 

 



-34- 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

74. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย  รายได้
จัดเก็บเอง 

2,190,000.00 63,220.00 15/59 20/10/2558 1 

  247,610.00 22/10 22/10/2558 30 

  198,122.00 14/12 14/12/2558 5 

  43,800.00 4/59 02/02/2559 5 

  55,920.00 25/59 23/02/2559 5 

  30,326.00 26/59 23/02/2559 5 

  42,136.00 27/59 27/02/2559 5 

  80,519.00 3/59 25/02/2559 5 

  85,064.00 4/3 01/03/2559 5 

  27,234.00 17/3 14/03/2559 5 

  36,484.00 22/3 22/03/2559 5 

  103,576.00 4/4/59 01/04/2559 5 

  25,316.00 1/4 29/03/2559 5 

  113,886.00 2/5 02/04/2559 5 

  103,694.00 1/6 01/06/2559 5 

  113,610.00 1/7 01/07/2559 5 

  81,575.00 8/8 08/08/2559 5 

  7,642.00 13/9 09/09/2559 5 

  5,642.00 22/9 19/09/2559 5 

  2,600.00 27/9 26/09/2559 5 

  25,689.00 20/9 19/09/2559 5 

  11,820.00 29/9 26/09/2559 5 

  58,800.00 28/9 26/09/2559 5 

  22,308.00 20/9 19/09/2559 5 

75. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสด ุ รายได้
จัดเก็บเอง 

1,395,000.00 49,045.28 22/10 22/10/2558 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  42,099.00 14/12 14/12/2558 5 

  37,784.00 22/3 18/03/2559 7 

  13,985.00 4/3 01/03/2559 5 

  24,120.00 11/4 07/04/2559 5 

  29,856.00 28/4 25/04/2559 5 

  47,844.30 19/5 13/05/2559 5 

  2,500.00 1/6 28/05/2559 5 

  3,191.04 9/6 05/06/2559 5 

  10,434.00 15/6 09/06/2559 7 

  65,143.94 14/7 11/07/2559 5 

  4,462.84 8/8 04/08/2559 5 

  2,057.00 24/8 22/08/2559 5 

  1,490.50 5/9 01/09/2559 5 

  16,073.06 13/9 09/09/2559 5 

  6,700.00 13/9 12/09/2559 5 

  62,728.00 27/9 26/09/2559 5 

  42,886.00 28/9 26/09/2559 5 

  62,733.26 28/9 26/09/2559 5 

76. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน /ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครภุัณฑ์ /ค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

615,000.00 63,220.00 15/59 20/10/2558 1 

  500.00 2/8 01/08/2559 5 

  51,600.00 16/59 14/09/2559 15 

77. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบกลาง เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 
 

883,933.00 158,000.00 20 20/10/2558 1 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  49,247.30 13 08/10/2558 1 

  24,971.65 12/59 29/12/2558 1 

  15,116.00 2/2 02/02/2559 1 

  197,116.00 14/3 14/03/2559 1 

  9,623.65 25/3 25/03/2559 1 

  25,823.35 25/3/59 25/03/2559 1 

  24,739.65 2/4 01/04/2559 1 

  24,739.00 2/5 02/05/2559 1 

  73,462.65 24/6 24/06/2559 1 

  50,562.35 8/7 08/07/2559 1 

  14,739.65 1/8 01/08/2559 
1 
 

  7,000.00 5/9 01/09/2559 5 

  46,768.00 6/9 02/09/2559 5 

  9,623.00 23/9 23/09/2559 1 

  450.00 13/9 13/09/2559 1 

  5,686.00 28/9 26/09/2559 5 

78. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอุดหนุนหน่วยงานราชการ 
หรือเอกชน ที่ด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

62,000.00 62,000.00 19/59 19/11/2558 1 

79. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ 5 ส. รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 5,050.00 28/4 25/04/2559 5 

80. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุน เทศบาลต าบล ท่าสุด ตาม
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กรปก ครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 45,000.00 28/4 25/04/2559 5 

81. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 450.00 27/9 26/09/2559 5 
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

82. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 450.00 28/6 24/06/2559 5 

83. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกดิ
แผ่นดินไหว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 2,850.00 27/6 23/06/2559 5 

  2,400.00 8/7 04/07/2559 5 

84. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการฝึกอบรมและป้องกัน 
วาตภัย อุทกภัย และลด
อุบัติภัยทางน้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 1,250.00 1/6 26/05/2559 7 

  2,400.00 15/6 09/06/2559 7 

  6,000.00 21/6 17/06/2559 5 

85. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยส าหรับประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 13,467.00 7/4 04/04/2559 5 

86. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100 % 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 4,292.00 14 06/10/2558 1 

  
 
 

3,710.00 24/8 22/08/2559 5 

87. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 5,160.00 7/4 04/04/2559 5 

88. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการให้ความรู้เกีย่วกับ
การก่อสร้างเพื่อรองรับการ
เกิดแผ่นดินไหว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 1,595.00 5/9 01/09/2559 5 

  4,750.00 27/9 26/09/2559 5 

89. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

โครงการค่ายเยาวชนให้
ความรู้ด้านยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 37,750.00 7/7/59 04/04/2559 5 

  40,800.00 20/4 15/04/2559 5 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
อบต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การขจัดความยากจน 5.0 0.07 3.0 0.04 3.0 0.03 3.0 0.03 3.0 0.03 

2.การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

14.0 3.21 7.0 2.18 6.0 1.62 6.0 1.62 5.0 1.17 

3.การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

85.0 3.81 71.0 2.58 50.0 1.31 50.0 1.31 50.0 1.31 

4.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร 

14.0 1.19 7.0 0.36 6.0 0.05 6.0 0.05 6.0 0.05 

5.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

10.0 0.58 4.0 0.07 3.0 0.02 3.0 0.02 3.0 0.02 

6.ส่งเสรมิการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

24.0 12.52 22.0 14.49 14.0 10.07 14.0 10.07 14.0 10.07 

7.ส่งเสรมิการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

20.0 3.28 12.0 0.43 7.0 0.13 7.0 0.13 7.0 0.13 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

0 20 40 60 80 100

การขจัดความยากจน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.00

การขจัดความยากจน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด
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ช. ผลการด าเนินงาน 
        อบต.รอบเวียง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้   
 

รูปถ่ายผลการด าเนินงาน 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
งบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากเงินรายรับ เงินสะสมเงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินกู้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

           
ประมาณการ 

รวมจ่ายจาก 
เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

รวมจ่ายจาก 
เงินสะสม 

รวม 

รายจ่าย           
งบกลาง 703,933.00 536,485.80 3,925,380.20 - 4,461,866.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720.00 1,620,720.00 - - 1,620,720.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,132,240.00 4,991,073.00 346,740.00 - 5,337,813.00 
ค่าตอบแทน 1,094,055.00 1,017,245.00 4,500.00 - 1,021,745.00 
ค่าใช้สอย 3,971,900.00 2,261,631.70 29,560.00 - 2,291,191.70 
ค่าวัสด ุ 1,341,252.00 810,622.36 82,800.00 - 893,422.36 
ค่าสาธารณูปโภค 435,000.00 311,429.67 - - 311,429.67 
ค่าครุภณัฑ ์ 508,500.00 376,000.00 - - 376,000.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,614,900.00 4,220,957.00 300,000.00 1,013,553.00 5,534,510.00 
รายจ่ายอื่น 20,000.00 11,000.00 - - 11,000.00 
เงินอุดหนุน 657,500.00 630,500.00 - - 630,500.00 

รวมจ่าย 20,100,000.00 16,787,664.53 4,688,980.20 1,013,553.00 22,490,197.73 
รายรับ           
ภาษีอากร 457,500.00 713,645.50 - - 713,645.50 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 206,200.00 109,409.60 - - 109,409.60 
รายได้จากทรัพยส์ิน 1,646,100.00 1,371,580.20 - - 1,371,580.20 
รายได้เบ็ดเตล็ด 140,200.00 50,352.00 - - 50,352.00 
ภาษีจัดสรร 13,350,000.00 14,985,439.17 - - 14,985,439.17 
เงินอุดหนุนทั่วไป 4,300,000.00 3,532,289.00 - - 3,532,289.00 
เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 4,688,980.20 - 4,688,980.20 

-96- 



 

*** 
ข้อมูล

จาก ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น *** 

                    แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 
00120 

แผนงาน
การศึกษา 
00210 

แผนงาน
สาธารณสุข 

00220 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
00230 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
00240 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

00250 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

00260 

แผนงาน
การเกษตร 

00320 

แผนงานงบกลาง 
00410 

                  
- - - - - - - - 4,461,866.00 
- - - - - - - - - 
- 549,200.00 - - 711,495.00 - - - - 
- 8,020.00 - - 47,725.00 - - - - 

62,023.00 496,868.00 88,128.70 44,060.00 164,142.00 129,903.00 60,435.00 - - 
- 403,578.74 - 8,000.00 86,833.00 - 7,891.00 - - 
- 17,758.00 - - - - - - - 

17,000.00 84,000.00 - - 9,800.00 - 57,000.00 - - 
- - - 300,000.00 3,426,957.00 - 1,764,553.00 43,000.00 - 
- - - - - - - - - 
- 458,000.00 37,500.00 - - - 70,000.00 - - 

79,023.00 2,017,424.74 125,628.70 352,060.00 4,446,952.00 129,903.00 1,959,879.00 43,000.00 4,461,866.00 
                  
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 

รวมรับ 20,100,000.00 20,762,715.47 4,688,980.20 - 25,451,695.67 
          2,961,497.94 

-97- 



- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
                  

 

     *** ข้อมูลจาก ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***



 
ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนยบ์ริการคนพิการทั่วไป 
 

-  - 337,560 22,250 

รวม 337,560 22,250 
 

 
ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

1. เบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ - -  564,000 564,000 
2. เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ - -  3,045,500 3,045,500 
3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน
(วัสดุรายหัว) 

- -  74,800 74,800 

4. เงินเดือน ครู ผดด. - -  216,740 216,740 
5. เงินเดือน ผดด. - -  108,000 108,000 
6. เงินเพ่ิม ผดด. - -  22,000 22,000 
7. ค่าเล่าเรียนบุตร ครู ผดด. - -  4,500 4,500 
8. เงินสมทบประกันสังคม 
(ผดด.) 

- -  6,000 6,000 

9. เงินบ าเหน็จรายเดือน
(ลูกจ้างประจ า) 

- -  309,880.20 309,880.20 

รวม 4,351,420.20 4,351,420.20 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการติดตามและประเมินผล 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
   อบต.รอบเวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2559-2561)         
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
       อบต.รอบเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การขจัดความยากจน 5 70,000.00 5 75,000.00 4 60,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

14 3,210,000.00 16 5,890,000.00 11 2,325,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากร
มนุษย์ 

85 3,808,000.00 82 3,525,000.00 82 3,275,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 

14 1,190,000.00 12 1,440,000.00 11 440,000.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

10 580,000.00 9 530,000.00 10 830,000.00 

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

24 12,520,000.00 24 12,645,000.00 22 12,515,000.00 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 20 3,280,000.00 17 650,000.00 18 850,000.00 

รวม 172 24,658,000.00 165 24,755,000.00 158 20,295,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
อบต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

 อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การขจัดความยากจน 5.0 0.07 3.0 0.04 3.0 0.03 3.0 0.03 3.0 0.03 

2.การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

14.0 3.21 7.0 2.18 6.0 1.62 6.0 1.62 5.0 1.17 

3.การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

85.0 3.81 71.0 2.58 50.0 1.31 50.0 1.31 50.0 1.31 

4.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร 

14.0 1.19 7.0 0.36 6.0 0.05 6.0 0.05 6.0 0.05 

5.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

10.0 0.58 4.0 0.07 3.0 0.02 3.0 0.02 3.0 0.02 

6.ส่งเสรมิการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

24.0 12.52 22.0 14.49 14.0 10.07 14.0 10.07 14.0 10.07 

7.ส่งเสรมิการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ 

20.0 3.28 12.0 0.43 7.0 0.13 7.0 0.13 7.0 0.13 

รวม 172 24.66 126 20.15 89 13.23 89 13.23 88 12.78 

 
สรุป  

อบต.รอบเวียง บรรจุโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เฉพาะที่ตั้งไว้ในปี          
พ.ศ.2559 มีจ านวน 172 โครงการ และได้น าไปปฏิบัติจริงโดยน าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 จ านวน 126 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.25 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ได้ตั้งงบประมาณ  จ านวน 20,100,000  บาท  มีการใช้จ่ายจริง

ตามข้อบัญญัติฯ รวมทั้งสิ้น 16,787,664.53 บาท  มีการใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จ านวน 
4,688,980.20 บาท และใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,013,553 บาท  รวมรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ทั้งสิ้น 22,490,197.73 บาท 

 

   
 
 
 



  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.รอบเวียง ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
        

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                                              ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม  2559 
         
 

  (นายไพศาล  พุทธิมา) 
   นายก อบต.รอบเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


