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ประกาศ อบต.ล านางรอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ล านางรอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.ล านางรอง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ล านางรอง  
    "โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา การศึกษาเลิศล้ า เกษตรกรรมเพิ่มพูน สังคมเป็นสุข" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ล านางรอง  
    1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี 
    2. จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    3. จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาด้านทรัพยากรมนูษย์  
    4. จัดให้มีส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ล านางรองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 
 



ง. การวางแผน 
    อบต.ล านางรอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เชน่ การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ล านางรอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 0 0.00 0 0.00 54 29,974,400.00 72 30,749,400.00 71 30,219,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 0 0.00 15 2,985,000.00 126 114,881,300.00 101 96,196,800.00 5 321,000,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 5 400,000.00 5 400,000.00 5 400,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 0 0.00 0 0.00 12 980,000.00 11 480,000.00 11 480,000.00 

รวม 0 0.00 15 2,985,000.00 198 146,335,700.00 190 127,926,200.00 93 352,199,400.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ล านางรอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 77 โครงการ งบประมาณ 31,658,245 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 56 28,295,245.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 15 3,083,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 6 280,000.00 

รวม 77 31,658,245.00 
 

   
 
 



 
 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.ล านางรอง มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนพรรษา รัชกาลที่ 
10  

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อถวายเป็นความจงรักภักด ี จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนทุกหมู่บ้าน 

จ านวน 1 ครั้ง 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จ านวน 1 ครั้ง 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จ านวน 1 ครั้ง 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) 2,402,915.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กรับสารอาหารที่ครบถ้วน 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์ 
ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้แก่
โรงเรียน สพฐ.จ านวน 6 
โรงเรียน 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก้โรงเรียนบ้านคลอง
โป่ง 

560,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านกัการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่างพอเพยีง ถูก
สุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง
เสมด็ 

412,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหารอย่างพอเพียง ถูก
สุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 



 
 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียน
บ้านคลองหิน 

748,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่างพอเพยีง ถูก
สุขลักษณะ 

โรงเรียนบ้านคลองหิน 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าไม้
สหกรณ ์

576,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่างพอเพยีง ถูก
สุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ ์

10.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านล า
นางรอง 

1,216,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่างพอเพยีง ถูก
สุขลักษณะ 

โรงเรียนบ้านล านางรอง 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง
บอน 

604,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหารอย่างพอเพียง ถูก
สุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านหนองบอน 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง) 

1,485,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่างพอเพยีง ถูก
สุขอนามัย 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์ 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก จ านวน 1 ครั้ง 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ให้กับเด็ก จ านวน 1 ครั้ง 



15.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 159,330.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรยีนเด็กปฐมวัยอายุ (3-
5 ปี) 

จ านวน 1 ครั้ง 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและ
เสรมิทักษะให้กับเด็กไดด้ ี

จ านวน 1 ครั้ง 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 1 ครั้ง 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดัตั้งธนาคารขยะในชุมชน 15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการขยะในชุมชน จ านวน 7 แห่ง 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย ์ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรักษาความสะอาดในเขตต าบลล า
นางรอง 

จ านวน 2 ครั้ง/ป ี

20.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการควบคมุโรคระบาดและโรคฉุกเฉิน 30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคระบาดและโรคฉุกเฉินท้ัง
ในและนอกโครงการ 

ป้องกันโรคระบาด 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 300,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

22.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจ านวน
สัตว์เลี้ยง 

200,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1 ครั้ง / ปี 

23.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการวันผู้สูงอาย ุ 80,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุเพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

ผู้สูงอาย1ุ5 หมู่บ้าน 



24.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา 970,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียน
นักศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาในต าบลล า
นางรอง 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

50,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เสรมิสร้างภูมิคุม้กันด้านจติใจแก่สตรี
และครอบครัวเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม
รับผิดชอบมจีิตส านึกในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองและครอบครัว 

กลุ่มสตรีในต าบลล านางรอง 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ 80,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันให้กับเยาวชนก่อนวะั
ยเสี่ยง สร้างเครือข่ายเยาวชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เยาวชนในต าบลล านางรอง 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชน 50,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

สร้างโอกาสในการมีงานเพิม่ทักษะและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

ประชาชนท่ัวไปและผู้ว่างงานใน
ต าบลล านางรอง 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ ปลอดเหลา้ ครั้งท่ี 23 
ประจ าปี 2564 

350,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

29.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนต าบลล านางรองมี
อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

30.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันเข้าพรรษา 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

31.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กรู้จักการเล่นกีฬา รู้รัก สามัคคี 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จ านวน 1 ครั้ง 



32.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการบญุผะเหวดเทศน์มหาชาติ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเข้าปริวาสกรรม 90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ที่มาแสดงตน 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี่ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,752,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในต าบลล านางรอง 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,280,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในเขตต าบลล านางรอง 



40.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชการ
ที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุเดช บรมนาถ
บพิตร 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน,
ประชาชนต าบลล านางรอง 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานวันคล้ายวันสวรรคต 15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน,
ประชาชนต าบลล านางรอง 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่
แห่งชาติ 

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน,
ประชาชนต าบลล านางรอง 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนพรรษาสมเดจ็พระ
ราชิน ี

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดแีละ
น้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน,
ประชาชนต าบลล านางรอง 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช บรมนาถบพิตร 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน,
ประชาชนต าบลล านางรอง 

45.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการวันเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภกัดีและ
น้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

46.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนโครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 3 
มิถุนายน 2564 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภกัดีและ
น้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

47.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภกัดีแล
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

48.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภกัดีและ
น้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 



49.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการ
เทิดพระเกยีรติพระบดิาแห่งการวจิัยข้าวไทย 
กิจกรรมเฉลิัมพระเกยีรติ "พิธีเกี่ยววันพ่อ" 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณ
และน้อมน าแนวทางตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

50.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการ
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ "พิธีหว่านวันแม่" 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมส านึกถึงพระมหากรรุาธิคณุ
และน้อมน าแนวทางตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

51.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(วันปิยมหาราช) 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

52.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเตรยีมรับเสด็จฯในหลวง พระบรมวงศานุ
วงศ์ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเตรียมงานรับเสด็จฯในหลวง พระ
บรมวงศานุวงศ์ 

เตรียมรับเสดจ็ฯในหลวง พระ
บรมวงศานุวงศ์ 

53.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเด็กไทยแก้มใสใส่ใจพัฒนาการ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการด้าน
อาหารและโภชนาการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

โรงเรียนในพื้นที่ต าบลล า
นางรอง 

54.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดี มมีาตรฐาน 
พัฒนาการสมวัย 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน 
และยกระดับคณุภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลล า
นางรอง 

55.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สุงอายุ
ต าบลล านางรอง 

250,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ตัวแทนผู้สูงอายตุ าบลล านางรอง 

56.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี
ต าบลล านางรอง 

250,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีได้เรยีนรู้และ
น าความรู้มาพัฒนาอันน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

ตัวแทนกลุ่มสตรตี าบลล า
นางรอง 



57.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าละหานทรายตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 

200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
จากท่ีนางเฮือ การรมัย์ ถึงที่ของ 
นายตุ้ย สมคิด 

58.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าละหานทรายตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าหมู่ที่ 11 

200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ัอให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
เริ่มต้น นายประกจิ เชิญประ
โคน ไปทางทิศใต ้

59.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าละหานทรายตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 15 

200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง หมู่ที่ 14 จ านวน 2จุด 

60.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 205,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้รถใช้
ถนน 

หมู่ที่ 2 

61.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคลองไสไ้ก่ หมู่ที่ 3 202,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการท าการเกษตร 
ระยะทาง 300 เมตร ขนาด
ปากกว้าง 1 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ก้นคลอง 0.25 เมตร 

62.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 202,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพือ่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

จ านวน 5 สาย 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 206,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

จ านวน 2 สาย 

64.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อขยายผิวจราจรพรอ้มบ่อพัก 222,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อความสะดวกในการจราจรไปมา 
ถนนสายหลักของบ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 8 

65.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 203,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

จ านวน 6 สาย 



66.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 

203,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพือ่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

จ านวน 4 สาย 

67.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
13 

203,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

จ านวน 1 สาย 

68.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 

205,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

จ านวน 1 สาย 

69.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างวางท่อระบบประปา หมู่ท่ี 6 229,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างเพยีงพอ 

จ านวน 2 สาย 

70.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าละหานทรายตามโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ หมู่ที่ 10 

200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง หมู่ที่ 10 

71.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 203,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่ออ านายความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

หมู่ที่ 5 จ านวน 5 สาย 

72.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจดัการ 

200,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงานจ้าง 

73.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบคุลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการ 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

74.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดบรุีรัมยต์าม
โครงการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของ
จังหวัดบุรีรมัย ์

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี



75.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอโนนดินแดงตามโครงการจัด
งานวันระลึกอนุสาวรีย์เราสู ้

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร าลึกถึงบรรพบุรุษผูส้รา้งอ าเภอโนน
ดินแดง 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

76.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนุนกาชาดจังหวัดบรุีรัมย ์ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้กาชาดจังหวัดบุรรีัมย์น าไปจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

77.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าวารสารสื่อประชาสมัพันธ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์ผลงานของ อบต. จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

 

 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ล านางรอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 27,537,915 บาท มีการเบกิจ่าย
งบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 13,872,762 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 26 13,474,282.04 26 13,454,762.04 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 6 1,216,000.00 2 408,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 33 14,700,282.04 29 13,872,762.04 

    
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.ล านางรอง ท่ีมกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

25,000.00 24,565.00 24,565.00 435.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

25,000.00 10,990.00 5,870.00 14,010.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม) 2,402,915.00 107,697.04 107,697.04 2,295,217.96 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นคลองโป่ง 

560,000.00 277,000.00 277,000.00 283,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นหนองเสม็ด 

412,000.00 202,000.00 202,000.00 210,000.00 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นคลองหิน 

748,000.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นป่าไม้
สหกรณ ์

576,000.00 302,000.00 302,000.00 274,000.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นล านางรอง 

1,216,000.00 586,480.00 586,480.00 629,520.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นหนองบอน 

604,000.00 257,520.00 257,520.00 346,480.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง) ดังนี ้

1,485,000.00 629,540.00 629,540.00 855,460.00 



11.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการค่ายวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000.00 34,475.00 20,075.00 5,525.00 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุจ านวนสตัว์
เลี้ยง 

200,000.00 144,238.00 144,238.00 55,762.00 

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้
ห่างไกลสถานศึกษา 

970,000.00 471,160.00 471,160.00 498,840.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่
ห่างไกลยาเสพติด 

80,000.00 79,530.00 79,530.00 470.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ
ปลอดเหล้า ครั้งท่ี 23 
ประจ าปีพ.ศ.2564 

350,000.00 349,980.00 349,980.00 20.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 90,000.00 89,250.00 89,250.00 750.00 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000.00 49,250.00 49,250.00 750.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โครงการวันลอยกระทง 100,000.00 99,935.00 99,935.00 65.00 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โครงการวันปริวาสกรรม 90,000.00 59,390.00 59,390.00 30,610.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการบวงสรวงพระสยาม
เทวาธิราช 

30,000.00 29,790.00 29,790.00 210.00 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000.00 87,000.00 87,000.00 93,000.00 

22.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,752,000.00 6,251,000.00 6,251,000.00 4,501,000.00 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,280,000.00 2,920,000.00 2,920,000.00 2,360,000.00 

24.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจดังานวันคล้ายวัน
สวรรคต รัชกาลที่ 9 

15,000.00 12,492.00 12,492.00 2,508.00 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนโครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชน

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 



กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2563 

26.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนตามโครงการ
เทิดพระเกยีรติพระบดิาแห่ง
การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ พิธี
เกี่ยววันพ่อ ประจ าปี 2563 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 

205,000.00 204,000.00 204,000.00 1,000.00 

28.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 

203,000.00 202,000.00 0.00 1,000.00 

29.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12 

203,000.00 202,000.00 0.00 1,000.00 

30.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่13 

203,000.00 202,000.00 0.00 1,000.00 

31.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่14 

205,000.00 204,000.00 204,000.00 1,000.00 

32.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 

203,000.00 202,000.00 0.00 1,000.00 

33.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ล านางรอง โนนดินแดง จ.บุรีรมัย์  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคนและสังคม 72 30,749,400.00 56 28,295,245.00 26 13,474,282.04 26 13,454,762.04 

2.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 101 96,196,800.00 15 3,083,000.00 6 1,216,000.00 2 408,000.00 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 100,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 400,000.00 - -     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 11 480,000.00 6 280,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 190 127,926,200.00 77 31,658,245.00 33 14,700,282.04 29 13,872,762.04 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ล านางรอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคญัดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 044610201 ต่อ - 0933930898 - 

นายสมบตั ิบุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

044610201 ต่อ - 0860195562 - 

นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

044610201 0872610817 - 

นายธูป ศรีสุนนท์ ส.อบต. 044610201 - - 

นางสวล ีเรืองนางรอง ส.อบต. 044610201 0820126326 - 

นายประมวล เอียนรัมย ์ ส.อบต. 044610201 0899453886 - 

นายสงกา ยอดสังวาลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นางแป้ง ศรกลา้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายองอาจ ค าสะรมัย ์ ก านันต าบลล านางรอง 044610201 0818769440 - 

นายวิโรจน ์เหลือหลาย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไมส้หกรณ ์ 044610201 - - 

นายสมพงษ ์บุตรศรีภมู ิ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 044610201 - - 

นางสาวอภิษชฎาง์ กลั่นสนิท พยาบาลวิชาชีพช านาญการรักษาราชการ
แทนผอ.รพ.สต.โนนดินแดง 

044610201 - - 

นางทรงพร พัฒนชัย ผอ.รพ.สต.บ้านล านางรอง 044610201 - - 

นายสราวุธ นาคีสังข ์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด 044610201 - - 

นายสมส่วน รักสัตย ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธส์ัตว์ดงใหญ ่ 044610201 - - 

นายชมพงษ ์สะบุตรด ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที2่ 044610201 0648264813 - 

นายมนัส เยี่ยมรัมย ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 044610201 0872546312 - 



นายเปลื้อง ซิวกระโทก ประชาคมต าบลล านางรอง หมู่ที่ 5 044610201 - - 

นายสุพจน์ จันทร์นอก ประชาคมต าบลล านางรอง หมู่ที่ 6 044610201 - - 

นายสุรยิะ ศิลปมณ ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 044610201 0817087756 - 

นายชูเกียรต ิอั้นภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุรินทร ์กลีบกลาง ส.อบต. 044610201 0819108604 - 

นางสวล ีเรืองนางรอง ส.อบต. 044610201 0820126326 - 

นายประมวล เอียนรัมย ์ ส.อบต. 044610201 0899453886 - 

นายเปลื้อง ซิวกระโทก ประชาคมหมู่บ้าน 044610201 - - 

นายวิโรจน ์เหลือหลาย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไมส้หกรณ ์ 044610201 - - 

นางทรงพร พัฒนชัย ผอ.รพ.สต.บ้านล านางรอง 044610201 0984930959 - 

นายสุรยิะ ศิลปมณ ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 044610201 0817087756 - 

นายสุชาต ิทองสะอาด ประชาคมหมู่บ้าน 044610201 - - 

นายคมกฤษ มัดจุปะ นายช่างโยธาช านาญงาน 044610201 - - 

นายสงกา ยอดสังวาลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายอารีย ์แขสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายชูเกียรต ิอั้นภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

 
    
 
 
 



3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุรยิะ ศิลปมณ ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 044610201 0817087756 - 

นายคมกฤษ มัดจุปะ นายช่างโยธาช านาญงาน 044610201 0901919782 - 

นายนิพนธ ์ต้นจาน นิติกรช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลดั 

044610201 0801733430 - 

นายหวาน อาสน์ธาน ี ผู้แทนประชาคมต าบลล านางรอง 044610201 - - 

นายคนึง ใจสูงเนิน ส.อบต. 044610201 0918752467 - 

นางสาวธัญกมล ซิวกระโทก ส.อบต. 044610201 - - 

นายชูเกียรต ิอั้นภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

นายวิรัตน ์ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริการส่วนต าบลล านางรอง 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา
ฯ 

044610201 - - 

นางสาวธวัลหทัย ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

044610201 - - 

จ.ส.ต.สุธิวัตร ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองสวสัดิการ 

044610201 - - 

นางสาวกัญญาภัทร จินดาขันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0956405286 044610201 - 
 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ล านางรองทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอ่ไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 
 

(นายบุญธรรม  คงสุขมาก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

ข้อมูล ณ 14/05/2564 
 


