
 

 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
ประกาศ อบต.ลำนางรอง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อบต.ลำนางรอง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
อบต.ลำนางรอง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ลำนางรอง 
"โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา การศึกษาเลิศล้ำ เกษตรกรรมเพ่ิมพูน สังคมเป็นสุข" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ลำนางรอง 
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
    2. จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3. จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
    4. จัดให้มีส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลำนางรองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 



ง. การวางแผน 
    อบต.ลำนางรอง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.ลำนางรอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคนและสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

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. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ลำนางรอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ งบประมาณ 30,258,147 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 56 27,016,405.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 2,961,741.97 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 6 280,000.00 

รวม 77 30,258,146.97 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำนางรอง มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 
รัชกาลที่ 10 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือถวายเป็นความจงรักภักดี จำนวน 1 ครั้ง/ปี 



2. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุก
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 ครั้ง 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จำนวน 1 ครั้ง 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

25,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จำนวน 1 ครั้ง 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 2,402,915.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กรับสารอาหารที่
ครบถ้วน 

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
7 ศูนย์ ค่าอาหารเสริม
(นม)ให้แก่โรงเรียน สพฐ.
จำนวน 6 โรงเรียน 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก้โรงเรียน
บ้านคลองโป่ง 

560,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองเสม็ด 

420,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้มีอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 



8. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านคลองหิน 

758,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนบ้านคลองหิน 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านป่าไม้สหกรณ์ 

608,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 

10. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านลำนางรอง 

1,184,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนบ้านลำนางรอง 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองบอน 

581,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้มีอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านหนองบอน 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง) 

1,490,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 
ศูนย ์

13. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กกล้าแสดงออก จำนวน 1 ครั้ง 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็ก จำนวน 1 ครั้ง 



15. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

159,330.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียนอุปกรณ์
การเรียนเครื่องแบบนักเรียนเด็ก
ปฐมวัยอายุ (3-5 ปี) 

จำนวน 1 ครั้ง 

16. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 50,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพและเสริมทักษะให้กับ
เด็กได้ดี 

จำนวน 1 ครั้ง 

17. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จำนวน 1 ครั้ง 

18. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดการขยะในชุมชน จำนวน 7 แห่ง 

19. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรักษาความสะอาดในเขต
ตำบลลำนางรอง 

จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

20. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการควบคุมโรคระบาดและโรค
ฉุกเฉิน 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันโรคระบาดและโรค
ฉุกเฉินทั้งในและนอกโครงการ 

ป้องกันโรคระบาด 



21. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

300,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

22. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง 

200,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

23. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพ่ือ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

ผู้สูงอายุ15 หมู่บ้าน 

24. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกล
สถานศึกษา 

471,160.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของนักเรียนนักศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาในตำบล
ลำนางรอง 

25. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่
สตรีและครอบครัวเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึก
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรีในตำบลลำ
นางรอง 

26. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 80,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน
ก่อนวะัยเสี่ยง สร้างเครือข่าย
เยาวชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เยาวชนในตำบลลำนางรอง 



27. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน 0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

สร้างโอกาสในการมีงานเพ่ิม
ทักษะและความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนทั่วไปและผู้
ว่างงานในตำบลลำนางรอง 

28. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเหล้า 
ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 

350,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน
เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

29. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 90,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนตำบลลำ
นางรองมีอุปกรณ์กีฬาในการ
ฝึกซ้อม 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

30. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 100,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

31. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กรู้จักการเล่นกีฬา รู้รัก 
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จำนวน 1 ครั้ง 

32. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 100,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน 1 ครั้ง 

33. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน 1 ครั้ง 



34. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน 1 ครั้ง 

35. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเข้าปริวาสกรรม 90,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน 1 ครั้ง 

36. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช 30,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน 1 ครั้ง 

37. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มาแสดงตน 

38. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,762,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุในตำบลลำ
นางรอง 

39. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,270,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ผู้พิการในเขตตำบลลำ
นางรอง 

40. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพ รัชการที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
บรมนาถบพิตร 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,
ประชาชนตำบลลำนางรอง 



41. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต 15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,
ประชาชนตำบลลำนางรอง 

42. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,
ประชาชนตำบลลำนางรอง 

43. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระราชินี 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,
ประชาชนตำบลลำนางรอง 

44. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
บรมนาถบพิตร 

ผู้บริหาร,สภาฯ,พนักงาน,
พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,
ประชาชนตำบลลำนางรอง 

45. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลง
กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 

46. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 



พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

47. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดีแลน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 

48. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 

49. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยข้าว
ไทย กิจกรรมเฉลิิมพระเกียรติ "พิธีเกี่ยว
วันพ่อ" 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและน้อมนำแนวทาง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 

50. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ "พิธีหว่านวันแม่" 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือน้อมสำนึกถึงพระมหากรุราธิ
คุณและน้อมนำแนวทางตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 

51. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนอำเภอโนนดินแดงตามโครงการ
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

จำนวน 1ครั้ง/ปี 



สำนักงานปลัด 
อบต. 

52. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเตรียมรับเสด็จฯในหลวง พระ
บรมวงศานุวงศ์ 

30,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเตรียมงานรับเสด็จฯในหลวง 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

เตรียมรับเสด็จฯในหลวง 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

53. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเด็กไทยแก้มใสใส่ใจพัฒนาการ 100,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
ด้านอาหารและโภชนาการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลลำ
นางรอง 

54. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดี มีมาตรฐาน 
พัฒนาการสมวัย 

100,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลลำนางรอง 

55. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สุงอายุตำบลลำนางรอง 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลลำ
นางรอง 

56. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มสตรีตำบลลำนางรอง 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีได้
เรียนรู้และนำความรู้มาพัฒนาอัน
นำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ตัวแทนกลุ่มสตรีตำบลลำ
นางรอง 

57. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าละหานทรายตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จากที่นางเฮือ การรัมย์ ถึง
ที่ของ นายตุ้ย สมคิด 



58. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 11 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้น นายประกิจ เชิญ
ประโคน ไปทางทิศใต้ 

59. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 15 

307,741.97 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 14 จำนวน 2จุด 

60. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 

205,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใช้
รถใช้ถนน 

หมู่ที่ 2 

61. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 202,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการทำ
การเกษตร 

ระยะทาง 300 เมตร 
ขนาดปากกว้าง 1 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ก้นคลอง 
0.25 เมตร 

62. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 

202,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จำนวน 5 สาย 

63. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

206,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จำนวน 2 สาย 



โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

64. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อขยายผิวจราจรพร้อมบ่อ
พัก 

222,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือความสะดวกในการจราจรไป
มา 

ถนนสายหลักของบ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 8 

65. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

203,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จำนวน 6 สาย 

66. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 

203,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จำนวน 4 สาย 

67. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

203,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จำนวน 1 สาย 

68. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 

205,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จำนวน 1 สาย 



69. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมสร้างวางท่อระบบประปา 
หมู่ที่ 6 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ 

จำนวน 2 สาย 

70. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสาย
พาดดับ หมู่ที่ 10 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 10 

71. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

203,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนายความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 5 จำนวน 5 สาย 

72. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการ 

200,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน พนักงานจ้าง 

73. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง 

74. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒธรรมประเพณี
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี



สำนักงานปลัด 
อบต. 

75. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนที่ทำการอำเภอโนนดินแดงตาม
โครงการจัดงานวันระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้าง
อำเภอโนนดินแดง 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

76. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
นำไปจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

77. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดทำวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของ 
อบต. 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

 
 
 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ลำนางรอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จำนวนเงิน 
29,483,147 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงิน 27,579,491 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 



 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 34 25,334,357.88 34 24,930,056.06 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 2,820,485.04 13 2,619,485.04 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 2 29,950.00 2 29,950.00 

รวม 50 28,184,792.92 49 27,579,491.10 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลำนางรอง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

15,000.00 4,665.60 4,665.60 10,334.40 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

25,000.00 24,565.00 24,565.00 435.00 



3. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

25,000.00 23,650.00 23,650.00 1,350.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

2,402,915.00 1,989,102.68 1,584,800.86 413,812.32 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านคลองโป่ง 

560,000.00 545,580.00 545,580.00 14,420.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองเสม็ด 

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านคลองหิน 

758,000.00 756,040.00 756,040.00 1,960.00 

8. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านป่าไม้สหกรณ์ 

608,000.00 605,600.00 605,600.00 2,400.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านลำนางรอง 

1,184,000.00 1,181,520.00 1,181,520.00 2,480.00 



10. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองบอน 

581,000.00 557,780.00 557,780.00 23,220.00 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลำนางรอง) ดังนี้ 

1,490,000.00 1,465,120.00 1,465,120.00 24,880.00 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการค่ายวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000.00 34,475.00 34,475.00 5,525.00 

13. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

159,330.00 107,350.00 107,350.00 51,980.00 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000.00 21,410.00 21,410.00 28,590.00 

15. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ระบาดและโรคฉุกเฉิน 

30,000.00 500.00 500.00 29,500.00 

16. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือออก 

300,000.00 189,299.00 189,299.00 110,701.00 



17. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุม
จำนวนสัตว์เลี้ยง 

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

18. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากไร้ห่างไกล
สถานศึกษา 

471,160.00 471,160.00 471,160.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติด 

80,000.00 79,530.00 79,530.00 470.00 

20. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติดปลอดเหล้า ครั้ง
ที่ 23 ประจำปีพ.ศ.
2564 

350,000.00 349,980.00 349,980.00 20.00 

21. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา 

90,000.00 89,250.00 89,250.00 750.00 

22. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

23. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 49,250.00 49,250.00 750.00 

24. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการวันลอยกระทง 100,000.00 99,935.00 99,935.00 65.00 

25. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการวันปริวาส
กรรม 

90,000.00 59,390.00 59,390.00 30,610.00 



26. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการบวงสรวงพระ
สยามเทวาธิราช 

30,000.00 29,790.00 29,790.00 210.00 

27. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000.00 147,000.00 147,000.00 33,000.00 

28. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,762,000.00 10,757,100.00 10,757,100.00 4,900.00 

29. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,270,000.00 4,985,600.00 4,985,600.00 284,400.00 

30. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 

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

31. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชนีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง วัน
แม่แห่งชาติ 

15,000.00 4,665.60 4,665.60 10,334.40 

32. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชินี 

15,000.00 4,320.00 4,320.00 10,680.00 

33. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนโครงการวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 



ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2563 

34. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนตามโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดา
แห่งการวิจัยและพัฒนา
ข้าวไทย กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ พิธีเกี่ยววัน
พ่อ ประจำปี 2563 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคละหานทราย 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 

200,000.00 151,699.31 151,699.31 48,300.69 

36. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคละหานทราย 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 11 

200,000.00 150,203.99 150,203.99 49,796.01 



37. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคละหานทราย 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 15 

307,741.97 307,741.97 307,741.97 0.00 

38. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 

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

39. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างคลอง
ไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมูที่ 
3 

202,000.00 201,000.00 0.00 1,000.00 

40. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 

202,000.00 200,000.00 200,000.00 2,000.00 

41. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 

206,000.00 205,000.00 205,000.00 1,000.00 

42. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

222,000.00 221,000.00 221,000.00 1,000.00 

43. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 

203,000.00 202,000.00 202,000.00 1,000.00 



44. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 

203,000.00 202,000.00 202,000.00 1,000.00 

45. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13 

203,000.00 202,000.00 202,000.00 1,000.00 

46. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 14 

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

47. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคละหานทราย 
ตามโครงการติดตั้งไฟ้
ฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ หมู่ที่ 10 

200,000.00 167,839.77 167,839.77 32,160.23 

48. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 

203,000.00 202,000.00 202,000.00 1,000.00 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดทำวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลำนางรอง 

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.ลำนางรอง โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 72 30,749,400.00 56 
27,016,405.0

0 
34 

25,334,357.8
8 

34 
24,930,056.0

6 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

101 96,196,800.00 15 2,961,741.97 14 2,820,485.04 13 2,619,485.04 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 100,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 400,000.00 - -     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

11 480,000.00 6 280,000.00 2 29,950.00 2 29,950.00 

รวม 190 
127,926,200.0

0 
77 

30,258,146.9
7 

50 
28,184,792.9

2 
49 

27,579,491.1
0 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.ลำนางรอง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรอง 

044610201 ต่อ - 0933930898 - 

นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำนางรอง 

044610201 ต่อ - 0860195562 - 

นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำนางรอง 

044610201 0872610817 - 

นายธูป ศรีสุนนท์ ส.อบต. 044610201 - - 

นางสวลี เรืองนางรอง ส.อบต. 044610201 0820126326 - 

นายประมวล เอียนรัมย์ ส.อบต. 044610201 0899453886 - 

นายสงกา ยอดสังวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นางแป้ง ศรกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายองอาจ คำสะรัมย์ กำนันตำบลลำนางรอง 044610201 0818769440 - 

นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 044610201 - - 

นายสมพงษ์ บุตรศรีภูมิ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 044610201 - - 

นางสาวอภิษชฎาง์ กลั่นสนิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษา
ราชการแทนผอ.รพ.สต.โนนดินแดง 

044610201 - - 



นางทรงพร พัฒนชัย ผอ.รพ.สต.บ้านลำนางรอง 044610201 - - 

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

นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ดงใหญ่ 044610201 - - 

นายชมพงษ์ สะบุตรดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 044610201 0648264813 - 

นายมนัส เยี่ยมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 044610201 0872546312 - 

นายเปลื้อง ซิวกระโทก ประชาคมตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 5 044610201 - - 

นายสุพจน์ จันทร์นอก ประชาคมตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 6 044610201 - - 

นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรอง 

044610201 0817087756 - 

นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุรินทร์ กลีบกลาง ส.อบต. 044610201 0819108604 - 

นางสวลี เรืองนางรอง ส.อบต. 044610201 0820126326 - 

นายประมวล เอียนรัมย์ ส.อบต. 044610201 0899453886 - 

นายเปลื้อง ซิวกระโทก ประชาคมหมู่บ้าน 044610201 - - 

นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 044610201 - - 

นางทรงพร พัฒนชัย ผอ.รพ.สต.บ้านลำนางรอง 044610201 0984930959 - 



นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรอง 

044610201 0817087756 - 

นายสุชาติ ทองสะอาด ประชาคมหมู่บ้าน 044610201 - - 

นายคมกฤษ มัดจุปะ นายช่างโยธาชำนาญงาน 044610201 - - 

นายสงกา ยอดสังวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายอารีย์ แขสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรอง 

044610201 0817087756 - 

นายคมกฤษ มัดจุปะ นายช่างโยธาชำนาญงาน 044610201 0901919782 - 

นายนิพนธ์ ต้นจาน นิติกรชำนาญการ รักษาราชการ
แทนหัวหน้าสำนักปลัด 

044610201 0801733430 - 

นายหวาน อาสน์ธานี ผู้แทนประชาคมตำบลลำนางรอง 044610201 - - 

นายคนึง ใจสูงเนิน ส.อบต. 044610201 0918752467 - 

นางสาวธัญกมล ซิวกระโทก ส.อบต. 044610201 - - 

นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 



นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลลำ
นางรอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

044610201 - - 

นางสาวธวัลหทัย ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คลัง 

044610201 - - 

จ.ส.ต.สุธิวัตร ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการ 

044610201 - - 

นางสาวกัญญาภัทร จินดาขันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0956405286 044610201 - 
 

         ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ลำนางรอง
ทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
 
 
                                                                    
                                                                    (นายสุริยะ ศิลปมณี)  
                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง   
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 


