


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 



ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 จนถงึแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน  
ตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
และมาตรา  58/5 วรรคท้าย  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรายงานแสดงผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย

ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 19
เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

นายไพศาล  พุทธิมา
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง

19 ธันวาคม 2565



ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง

ในการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565
วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนสำยหลัก ถนนสำยรอง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

คมนำคมขนสง่

1.2 ด ำเนินกำรจัดสร้ำงระบบน  ำประปำ คูระบำยน  ำและขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมสำธำรณูปโภคให้ได้
มำตรฐำนอย่ำงพอเพยีง

1.3 พัฒนำบริเวณหำดเชียงรำยใหเ้ป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยว สถำนที่ออกก ำลังกำย และพักผ่อนหยอ่น
ใจอยำ่งเหมำะสม

1.4 จัดให้มไีฟฟำ้สำธำรณะซึ่งส่องแสงสว่ำงตำมถนน  ชุมชน สวนสำธำรณะ  และลำนกีฬำอย่ำง
ทั่วถึง เพ่ือใหเ้กดิควำมปลอดภัยแก่ชีวติและทรัพย์สนิของประชำชน

1.5 ปรับปรุงและพัฒนำแหลง่น  ำตำมธรรมชำติ จัดแหลง่น  ำโดยกำร ขุดสระ อำ่งเก็บน  ำ บ่อน  ำตื น 
เพ่ือใหป้ระชำชนไดใ้ช้ประโยชน์มนี  ำใช้เพ่ือกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ

1.6 จัดท ำผังเมืองชุมชน เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนใหม้ีแนวทำงที่ชัดเจนเป็นไปอย่ำงมีระบบ



2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.1 ส่งเสริมกำรผลิตสินคำ้ในชุมชน  และสินคำ้ท่ีเป็นภูมปิัญญำท้องถิ่น 
เพื่อให้มกีำรสร้ำงงำน  สรำ้งเงิน  สรำ้งรำยได้ในชุมชนให้มกีำรอยู่ด ี กนิดี  มสีุข

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอำชพีต่ำงๆ ในต ำบล เชน่  กลุม่หมู่บ้ำน 
กลุ่มพัฒนำสตรี  กลุ่มเลี ยงปลำ  กลุ่มเลี ยงสัตว์

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในพื นที่ใชว้ิถีชีวติน ำระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทำงปฏบิัตอิย่ำงแท้จริง

2.4 จัดบริกำรด้ำนกำรตลำดร่วมกับเอกชนในพื นที่เพื่อให้พ่อค้ำ แม่คำ้และ
ผู้บรโิภคมสีถำนท่ีจับจ่ำยสินค้ำที่ถูกสุขอนำมัย  อำหำรปลอดภัย

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีรำยได้  โดยพัฒนำคุณภำพสินคำ้
และจัดระบบกำรผลิต  กำรตลำด  ส่งเสรมิอำชพีและพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มี
คุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรแรงงำนท้องถ่ิน



2.6 สนับสนุนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน  กจิกรรมกำรด ำเนินงำนของ อสม.
เพื่อขับเคล่ือนกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน

2.7 สนับสนุนกำรปอ้งกันและควบคุมโรคระบำดต่ำงๆ ที่กอ่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อควำมเป็นอยูก่ับชีวติและสุขภำพพลำนำมัยของประชำชน

2.8 มุ่งเน้นให้ควำมรู้แกป่ระชำชนในกำรป้องกันและเข้ำใจในกำรรักษำ
สุขภำพอนำมัยอย่ำงทั่วถงึ



3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

3.1 ส่งเสริมกำรศึกษำแก่เด็ก  เยำวชน  ประชำชน  ทั งในและนอกระบบ
โรงเรยีนให้สอดคล้องกับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเชยีน (AEC)

3.2 พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีศักยภำพ  โดยจัดให้มีส่ือกำรเรียน   
กำรสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อให้เด็กมีพื นฐำนที่ดีในกำรเรียนรูใ้นระดับที่
สูงขั น

3.3 ให้กำรสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรแกเ่ด็ก ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร   
และผู้สูงอำยุอย่ำงทั่วถงึ สำมำรถด ำรงชวีิตอยูไ่ด้อยำ่งปกตสิุขในสังคม

3.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปัญหำอำชญำกรรมและ
ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน  โดยเน้นกำรมสี่วนรว่มจำกทุกองคก์ร

3.5 สนับสนุนกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครปอ้งกันภัยฝ่ำยพลเรือน
(อปพร.) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และยำนพำหนะใชใ้นกำรปฏิบัติงำนของสมำชิก
อำสำสมัครปอ้งกันภัยฝ่ำยพลเรือนอย่ำงมีประสิทธภิำพ



3.6 ส่งเสริมและให้กำรเรียนรูเ้กี่ยวกับกำรปอ้งกันและแก้ปัญหำด้ำนควำม
ปลอดภัย  ตลอดจนกำรบรรเทำสำธำรณภัยชุมชน

3.7 จัดบริกำรอินเตอร์เน็ตในระดับต ำบล เพื่อใหเ้ด็ก เยำวชน และประชำชน
ได้ศกึษำคน้คว้ำข้อมูล เกิดกำรเรียนรูท้ันตอ่เหตุกำรณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่ำวสำร

3.8 ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมนันทนำกำร กำรกฬีำทุกประเภท         
เพื่อพัฒนำด้ำนสุขภำพ  จัดให้มสีถำนท่ีออกก ำลังกำย  ลำนกีฬำกลำงท้องถ่ินและ
อุปกรณ์กำรกฬีำที่จ ำเป็นอย่ำงต่อเน่ือง



4. นโยบายด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรทอ้งถิ่น โดยกำรรว่มคิด
รว่มท ำ  รว่มแก้ปัญหำ  และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้กำร
พัฒนำทอ้งถิ่นอย่ำงมีประสิทธภิำพ

4.2 สร้ำงระบบกำรบรหิำร  โดยเน้นหลักประสิทธิภำพ ประสิทธผิล  
สุจรติ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงแท้จริง

4.3 ส่งเสริมให้ประชำชนชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ก ำหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศำสตร ์จัดท ำแผนโครงกำรในกำรพัฒนำต ำบลให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ ์          
ของประชำชน

4.4 จัดกำรพัฒนำบุคลำกร  เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำน  ให้มีควำมรูม้ีทักษะ   
ในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนและรองรับกำรถำ่ยโอนภำรกิจ  
เพื่อสนองควำมต้องกำรของประชำชนไดอ้ย่ำงมีประสิทธภิำพประสิทธผิล



4.5 เพิ่มประสิทธภิำพกำรให้บรกิำรแกป่ระชำชน  ลดขั นตอนกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือให้ประชำชนที่มำรับบริกำรได้รับควำมสะดวก  และมีควำมพึงพอใจ
สูงสุด

4.6 ส่งเสริมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรมสี่วนร่วม  บทบำทหน้ำท่ี
ของประชำชนท่ีมตี่อกำรบริหำรทอ้งถิ่น  และอ ำนำจในกำรตรวจสอบตำม
รัฐธรรมนูญ

4.7 จัดโครงกำร อบต.เคล่ือนที่ เพื่อบริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชนและรับ
ฟังปัญหำควำมต้องกำรจำกประชำชนอยำ่งทั่วถึง

4.8 บริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมำภบิำล ได้แก่ 6 องค์ประกอบ ดังนี 

1. หลักนิติธรรม 2. หลักควำมโปร่งใส 

3. หลักกำรมีส่วนรว่ม     4. หลักควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้

5. หลักควำมคุม้คำ่ 6. หลักคุณธรรม



5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  งำนรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยูสื่บไป

5.2 ทะนุบ ำรุงด้ำนศำสนำ วัดวำอำรำมในต ำบลให้เป็นศำสนสถำนที่เป็น
ศูนยร์วมจติใจของคนในชุมชน

5.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  ประเพณรีดน  ำผู้สูงอำยุและกจิกรรมสวด
กลำงบำ้น

5.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรรว่มจัดกิจกรรมแห่งสำยน  ำสืบสำนประเพณี
วันลอยกระทง

5.5 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมแก่เยำวชน
และประชำชนเพื่อให้เกดิสังคมแห่งควำมสงบสุข



6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 จัดให้มีสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ เพื่อให้ประชำชนได้มีท่ีผักผอ่น
หย่อนใจและออกก ำลังกำยอยำ่งเหมำะสม

6.2 รณรงคป์ลูกจติส ำนึกของเด็ก  เยำวชน  และประชำชนในกำรปอ้งกัน 
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกำรมสี่วนรว่มของประชำชนในกำรแยก
ก ำจัดขยะและดูแลรักษำควำมสะอำด

6.3 ส่งเสริม  สนับสนุน กิจกรรมกำรเพิ่มพื นที่สีเขียวและจัดหำพันธุ์    
กล้ำไม้ให้ประชำชนเพิ่มพื นที่กำรปลูกป่ำเพิ่มเติม

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประชำชนให้บ ำบัดฟื้นฟู รักษำและห่วงแหน     
ซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

6.5 รณรงค์ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ปอ้งกันปัญหำ      
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม



สถานะการเงินการคลัง

ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565   ณ วันท่ี  30  กันยำยน  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  มีสถำนะกำรเงินกำรคลัง ดังนี 

1. เงินฝำกธนำคำรทั งสิ น 71,204,174.40 บำท 

2. เงินสะสม                                         41,456,314.47 บำท 

3. ทุนส ำรองเงินสะสม    21,101,640.57 บำท



การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก. ด้านรายรับ

รำยรับจริงทั งสิ น   31,662,453.86 โดยแยกเป็น

1.1 หมวดภำษีอำกร 552,353.15 บำท 

1.2 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   64,823.11 บำท 

1.3 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 976,130.49 บำท 

1.4 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                             30,360.90 บำท 

1.5 หมวดภำษีจัดสรร                 19,984,428.21 บำท               

1.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                        10,054,358.00 บำท



ข.  ด้านรายจ่าย

รายจ่ายจริงทั้งส้ิน 27,380,154.52     โดยแยกเป็น

1.1 งบกลำง 6,198,5621.80  บำท

1.2 เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,097,951.28  บำท   

1.3 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 8,935,693.84 บำท

1.4 ค่ำตอบแทน 2,062,383.50 บำท

1.5 ค่ำใช้สอย 2,378,543.31 บำท

1.6 ค่ำวัสดุ 1,027,269.13 บำท



1.7 ค่ำสำธำรณูปโภค 322,807.66 บำท
1.8 ค่ำครุภัณฑ์ 275,980.00   บำท
1.9 ค่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 4,421,788.00   บำท
1.10 เงินอุดหนุน 658,720.00 บำท





ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
อยู่ระหว่างด าเนินการ

1. โครงกำรขยำยผิวคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยบำ้นปำ่บง  หมู่ที่ 3
บำ้นนำงเจนจิรำ คำ ถึงบำ้นนำงจ ำปำ  โวหำร จ ำนวน 468,000.00 บำท 

2. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ 
ซอย 12 (โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยเชียงรำย) 
บำ้นปำ่ยำงมน  หมู่ที่ 2  จ ำนวน  406,000.00 บำท     

3. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์  บ้ำนปำ่ยำงมน  หมู่ท่ี 2
จ ำนวน  379,000 บำท

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย 3 บำ้นทรัพยธ์ำนี
เชื่อมถนนสันรวมใจ บำ้นป่ำยำงมนใหม่  หมู่ท่ี 5  จ ำนวน  218,000 บำท

5. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์บำ้นปำ่ยำงมน หมู่ที่ 2
จ ำนวน 1,485,100 บำท



โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านป่าบง หมู่ที่ 3
บ้านนางเจนจริา  คา  ถงึบ้าน  นางจ าปา  โวหาร 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน

ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  จ านวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสำยบ้ำนหนองด่ำน-หัวฝำย
โดยกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้ำนหนองด่ำน  หมู่ที่  1
จ ำนวน 1,463,400.00 บำท

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีไหล่ทำง 
บ้ำนหัวฝำย-หนองด่ำน หมู่ที่ 1 จ ำนวน 874,620.00 บำท

3. โครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสำยหำดเชียงรำย-ป่ำงิ ว 
โดยกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนป่ำงิ ว หมู่ท่ี 4 จ ำนวน 2,500,000.00 บำท



โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน

ได้รับงบประมาณจากสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยเลียบ
ล ำน  ำกรณ์ บ้ำนป่ำยำงมนใหม่ หมู่ที่ 5 เช่ือมถนนเทศบำลนคร     
เชียงรำย  ต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย
จ ำนวน 2,823,000.00 บำท

2. โครงกำรขุดลอกสระเก็บน  ำบ้ำนป่ำงิ ว หมู่ที่ 4
จ ำนวน  500,000.00 บำท



โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พาณิชย์ การท่องเที่ยว 
และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

1. โครงกำรบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมอำชีพหัตกรรมพื นบ้ำน

จ ำนวน 11,540.00 บำท

2. โครงกำรงำนประเพณีสรงน  ำพระธำตุสมปรำรถนำ  เดือน 5 เป็ง

จ ำนวน  660.00 บำท

3. โครงกำรเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น  จ ำนวน  400.00 บำท 

4. โครงกำรถ่ำยทอดและสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ ำนวน  330.00 บำท

5. โครงกำรประเพณีเข้ำพรรษำ  จ ำนวน  8,567.00 บำท

6. โครงกำรประเพณีลอยกระทง จ ำนวน  4,360.00 บำท

7. โครงกำรประเพณีสรงน  ำพระ  จ ำนวน  330.00 บำท



8.  โครงกำรครอบครัวคุณธรรมน ำสังคมไทยเข้มแข็ง 
จ ำนวน 400.00 บำท

9.  โครงกำรวัดประชำรัฐสร้ำงสุข  จ ำนวน  330.00 บำท
10. โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์และบ ำเพ็ญประโยชน์ศำสนสถำนต ำบล

รอบเวียง  จ ำนวน  992.00 บำท
11. โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน 

จ ำนวน  330.00 บำท 
12. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเ่ด็กเยำวชน

จ ำนวน  360.00 บำท
13. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน

ในเขต  อบต.รอบเวียง  จ ำนวน  4,830.00  บำท 



14. อุดหนุนตำมโครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
จัดกิจกรรมของส่วนรำชกำรและองค์กร  จังหวัดเชียงรำย
จ ำนวน  50,000.00 บำท 

15. โครงกำรอบรมให้เชิงปฏิบัติกำร กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำด้วยบรรจุภัณฑ์ 
(ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)

16. โครงกำรตำนก๋วยสลำก (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
17. โครงกำรท ำบุญวันพระ  (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
18. โครงกำรประเพณีวันออกพรรษำ  (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
19. โครงกำรดนตรีพื นบ้ำนแสนสนุก  (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
20. โครงกำรนำฏล้ำนนำ (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
21. โครงกำรภูมิปัญญำมีค่ำพำพอเพียง   

(ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
22. โครงกำรไหว้ครู (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)



โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการประเพณีลอยกระทง  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวยีง  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ 
และสาธารณสุข

1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำยำงมน   จ ำนวน 330.00 บำท

2. โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง  จ ำนวน  275.00  บำท
3. โครงกำรเยำวชนจิตอำสำ   จ ำนวน 2,949.00  บำท
4. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน 

จ ำนวน 360.00 บำท
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

จ ำนวน   274,068.00  บำท
6. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน  

จ ำนวน  468,720.00  บำท



7. โครงกำรอำหำรเสริม(นม) (วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว) 
จ ำนวน 301,598.00 บำท

8. โครงกำรเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) 
จ ำนวน 79,938.00 บำท

9. โครงกำรป้องกันและควบคุม
กำรเกิดโรคระบำดโรคติดต่อ 
จ ำนวน  74,706.00 บำท

10. โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรป้องกัน
และควบคุมโรคส ำหรับแกนน ำ 
จ ำนวน 9,500.00 บำท 

11. โครงกำรสุขำภิบำลอำหำรและตลำด  
จ ำนวน  7,550.00 บำท



12. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ป้องกัน                   
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ  ำ
จ ำนวน 9,500.00 บำท

13. อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 1
บ้ำนหนองด่ำน  จ ำนวน  20,000.00 บำท

14. อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 2
บ้ำนป่ำยำงมน  จ ำนวน  20,000.00 บำท

15. อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 3 
บ้ำนป่ำบง จ ำนวน   20,000.00 บำท



16. อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 4 
บ้ำนป่ำงิ ว จ ำนวน   20,000.00 บำท

17. อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำยำงมนใหม่  จ ำนวน   20,000.00 บำท

18. โครงกำรสถำนท่ีสะสมอำหำรคุณภำพปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
จ ำนวน  14,290.00  บำท



19. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จำกพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ    
วลัยลักษณ์  อัครรำชกุมำรี  กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย
รำชนำรี  อบต.รอบเวียง  
จ ำนวน 24,550.00 บำท

20. โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์  
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง  พลอำกำศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ    
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรสีวำง ควัฒน
วรขัตติยรำชนำรี อบต.รอบเวียง (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)



21. โครงกำรกินดีอยู่ดีป้องกันโรค       (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)

22. โครงกำรคนเก่งปรำบลูกน  ำยุงลำย (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
23. โครงกำรต้นข้ำวจ๋ำมำจำกไหน      (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
24. โครงกำรน  ำสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ    (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)



โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการสถานที่สะสมอาหารคุณภาพปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



โครงการอุดหนุนพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565



ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  312,133.00  บาท

แยกเป็น
-เงินสมทบ จำก อบต.รอบเวียง  จ ำนวน 79,938.00 บำท
-เงินจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) จ ำนวน 232,195.00 บำท

โดยมีรายระเอียดในการด าเนินงานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมกำรแผน  ครั งท่ี 1 วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565
จ ำนวน  3,710.00 บำท

2. ประชุมคณะกรรมกำร  ครั งท่ี 1 วันท่ี 27 มกรำคม 2565
จ ำนวน 5,200.00 บำท



3. ประชุมคณะกรรมกำร  ครั งท่ี 23 วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565
จ ำนวน 8,710.00 บำท

4. ประชุมสนับสนุนกลไก วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565
จ ำนวน  2,100.00 บำท

5. ประชุมคณะกรรมกำร ครั งท่ี 3 วันท่ี 20 กรกฎำคม 2565
จ ำนวน  6,950.00  บำท

6. ประชุมคณะกรรมกำร ครั งท่ี 4 วันท่ี 28 กันยำยน 2565
จ ำนวน  8,710.00 บำท

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร  อนุกรรมกำร  และ 
แกนน ำด้ำนสุขภำพ วันท่ี 1 กันยำยน  2565  จ ำนวน 7,050.00  บำท

8. โครงกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค กรณีเกิดโรคระบำด 
และภัยพิบัติในพื นท่ี  จ ำนวน  15,853.00 บำท



9. โครงกำรอบรมกลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื อรัง  จ ำนวน  6,315.00 บำท

10. โครงกำรป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื อไวรัส

โคโรน่ำ 2019 ในพื นท่ี รพ.สต.บ้ำนป่ำยำงมน จ ำนวน 15,750.00 บำท

11. โครงกำรร ำวงตำมสมัยออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 

จ ำนวน  5,625.00 บำท
12. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพแก่เด็กและผู้พิกำร

ในชุมชน จ ำนวน 6,450.00 บำท
13. ป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019

ในพื นท่ี รพ.สต.รอบเวียง  จ ำนวน 7,800.00 บำท 
14. โครงกำรจุฬำภรณ์ปลอดภัยห่ำงไกลโควิด 19

จ ำนวน  5,370.00 บำท



15. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID) ในโรงเรียน  จ ำนวน  12,000.00 บำท

16. โครงกำรรณรงค์ก ำจัดลูกน  ำยุงลำยป้องกันโรคไข้เลือกออก
ในโรงเรียน  จ ำนวน  8,890.00 บำท

17. โครงกำรป้องกันโรคซึมเศร้ำและกำรพลัดตกหกล้ม 
จ ำนวน 7,240.00 บำท

18. โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพผู้สูงอำยุกับสังคมยุคใหม่   
จ ำนวน 7,240.00 บำท

19. โครงกำรสมุนไพรไทยต้ำนภัยโควิค 19 จ ำนวน 6,500.00 บำท 
20. โครงกำรร ำเซิ งกลองยำวเพ่ือสุขภำพ  จ ำนวน 10,640.00 บำท
21. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคติดเชื อ

ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID 19)  จ ำนวน 7,270.00 บำท



22. โครงกำรแม่บ้ำนยุคนิวนอร์มอล(NEW NORMAL) จ ำนวน 7,790.00 บำท
23. โครงกำรสมุนไพรคู่สุขภำพ จ ำนวน  9,200.00 บำท  
24. โครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ “ขยับกำย สบำยชีวี มีสุข”

จ ำนวน  10,670.00  บำท
25. โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออก/โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID 19) ในชุมชน       
จ ำนวน  27,530.00 บำท

26. โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019

(COVID 19) ในชุมชน (อสม. หมู่ 1) จ ำนวน 3,440.00 บำท

27. โครงกำรคัดกรองควำมดัน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ที่มีควำมเส่ียงท่ี

จะเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงเรื อรังอ่ืนๆ พื นท่ีบ้ำนหนองด่ำน  หมู่ที่ 1

จ ำนวน  6,150.00 บำท



28. โครงกำรส ำรวจลูกน  ำยุงลำยเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน  

หมู่บ้ำน  จ ำนวน  9,790.00 บำท

29. โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019

(COVID 19) ในชุมชน (อสม. หมู่ 2) จ ำนวน 3,440.00 บำท
30. โครงกำรคัดกรองควำมดัน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ที่มีควำมเส่ียง 

ท่ีจะเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงเรื อรังอ่ืนๆ พื นท่ีบ้ำนป่ำยำงมน  
หมู่ที่ 2  จ ำนวน 6,150.00 บำท                                                                      

31. โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ควบคุมลูกน  ำยุงลำย  ป้องกัน 
ไข้เลือดออกในชุมชน  จ ำนวน  12,280.00 บำท

32. โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID 19) ในชุมชน  (อสม. หมู่ 3) จ ำนวน 3,440.00  บำท



33. โครงกำรคดักรองควำมดัน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ที่มีควำมเส่ียงท่ีจะเป็น 
โรคควำมดันโลหิตสูงเรื อรังอ่ืนๆ พื นท่ีบ้ำนป่ำบง หมู่ที่ 3 จ ำนวน 6,150.00 บำท

34. โครงกำรคัดกรองควำมดัน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเป็น  
โรคควำมดันโลหิตสูงเรื อรังอ่ืนๆพื นท่ีบ้ำนป่ำงิ ว หมู่ที่ 4 
จ ำนวน 5,425.00 บำท

35. โครงกำรส ำรวจลูกน  ำยุงลำยเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้ำน  จ ำนวน  15,100.00 บำท

36. โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID 19)  ในชุมชน (อสม. หมู่ 5)  จ ำนวน  3,440.00 บำท

37. โครงกำรคัดกรองควำมดัน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ที่มีควำมเส่ียง  
ท่ีจะเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงเรื อรังอ่ืนๆ พื นท่ีบ้ำนป่ำยำงมนใหม่ 
หมู่ที่ 5  จ ำนวน  6,150.00 บำท

38. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟัน  จ ำนวน 7,975.00  บำท
39. โครงกำรโภชนำกำรท่ีดีวิธีป้องกันและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก

จ ำนวน  2,700.00 บำท



โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการโภชนาการที่ดีวิธีป้องโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1. โครงกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยส ำหรับประชำชน
และในองค์กร จ ำนวน  13,099.00 บำท

2. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลส ำคัญ จ ำนวน  9,998.00 บำท

3. โครงกำรกิจกรรมเชิดชูคณุค่ำผู้สูงอำยุ  จ ำนวน 400.00 บำท
4. เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  4,718,000.00 บำท
5. เบี ยยังชีพควำมพิกำร  จ ำนวน  870,000.00 บำท
6. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ไม่มีกำรเบิกจ่ำย เน่ืองจำก 

ไม่มีกลุ่มเป้ำหมำยในพื นท่ี)      
7. โครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้พิกำร (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
8. โครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุป่วยติดเตียง (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)



โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตยีง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที่  5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1. โครงกำรคัดแยกขยะ   
จ ำนวน 16,915.00  บำท

2. โครงกำรจัดกำรและ
ก ำจัดมูลฝอยของเสีย   
อันตรำย อบต.รอบวียง 
จ ำนวน 17,012.00 บำท

3. โครงกำรปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชำติ                 
และรักษำส่ิงแวดล้อม  
จ ำนวน  4,350.00 บำท



โครงการคัดแยกขยะ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

1. โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ี  จ ำนวน  660.00 บำท
2. โครงกำร  5 ส.  จ ำนวน  10,000.00  บำท
3. โครงกำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั งประจ ำหน่วย  

เลือกตั งสมำชิกสภำ  อบต.รอบเวียง และนำยก  อบต.รอบเวียง    
จ ำนวน  13,740.00 บำท

4. อุดหนุนตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับอ ำเภอ  
อ ำเภอเมือง จ ำนวน  40,000.00  บำท

5. โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกร (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)
6. โครงกำรวนัต่อต้ำนคอรัปชั่นสำกล(ประเทศไทย) (ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ)



โครงการ   5 ส.   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565


