
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง 
อ ำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น)



ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล นำยบุญธรรม  คงสุขมำก
ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง
อ ำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์
ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน  5 ปี 6  เดือน (เริ่ม 19 
ตุลำคม 2556)



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น ๑๐ ข้อค ำถำม ดังนี้

๑. กำรลดพลังงำน(ไฟฟ้ำ)

๒. มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน

๓. กำรประหยัดงบประมำณ

๔. กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต

๕. ภำวะผู้น ำ

๖. ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อบริหำรงำนขององค์กำร

๗. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร

๘. กำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กำร

๙. กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

๑๐. กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน (Integration)



ข้อ ๑
กำรลดพลังงำน(ไฟฟ้ำ)

ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน)



ข้อ ๒
มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูล

ฝอยในหน่วยงำน



ข้อ ๒
มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน



2.1 อปท. มีเทศบัญญัต/ิข้อบัญญัติ และแผนงำน/แผนกำรด ำเนินงำน/แผน
ยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย



2.2 อปท. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนรับทรำบ และมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย

- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook page และเว็บไซต์ อบต.ล านางรอง



2.3 อปท. มีโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรลดและกำรคัดแยกขยะมูลฝอยจำกต้น
ทำงตำมหลักกำร 3Rs (Reduce  Reuse  Recycle) 



นักประชาสัมพันธ์ อบต.ล านางรอง ให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs (Reduce  Reuse  Recycle) และการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน
ร่วมกับโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด อบต.ล านางรอง



วันที่ 24 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการ อ าเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ ประจ าปี 2562 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 13 บ้านเขากระเจียว ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์



2.4 อปท. มีกิจกรรมเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลีย่นพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน



2.6 อปท. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว



2.8 อปท. มีการด าเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

ร่วมกันเก็บขยะบริเวณสนามและถนนรอบส านักงาน อบต.ล านางรอง



2.8 อปท. มีการด าเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ (ต่อ)

ตัดหญ้าและท าความสะอาดบริเวณพระสยามเทวาธิราช 
บ้านหนองเสม็ด



2.8 อปท. มีการด าเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ (ต่อ)

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 5ส   วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ วดัโคกเพชร ต.ล านางรอง



2.9 อปท. มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ถังขยะเปียกครัวเรือน



2.9 อปท. มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ต่อ)



2.10 อปท. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพ่ิมพื้นที่สีเขียว

ร่วมกนัปลูกหญ้าแฝกบริเวณแก้มลงิโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน า้  
พืน้ที่ขุดลอกคลองล านางรอง บ้านโคกเพชร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดนิแดง จงัหวดับุรีรัมย์ 

ในความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพฒัน์ในพระบรม ราชูปถมัภ์



2.10 อปท. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพ่ิมพื้นที่สีเขียว(ต่อ)

วันที่ 19 ตุลำคม 2561 นำยบุญธรรม คงสุขมำก นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง นำยสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง ร่วมกับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง ปลูก “ต้นรวงผ้ึง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ำพระองค์ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 เนื่องจำก มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ ำวันพระ
รำชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระรำชสมภพ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่ำน และเป็นสิริมงคลแก่รำษฎรในพ้ืนที่



ข้อ ๓ 
กำรประหยัดงบประมำณ



ข้อ ๓ 
กำรประหยัดงบประมำณ



ข้อ ๓ 
กำรประหยัดงบประมำณ



ข้อ ๔ 
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต



ข้อ ๔ 
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต



ข้อ ๔ 
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต

4.2 อปท. มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต หรือมีการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานรับทราบ



เข้าร่วมการประเมิน ITA 2561 ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค.2561
และมีกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนทำงหน้ำเพจ เฟซบุ๊ก อบต.ล ำนำงรอง เว็บไซต์ อบต.ล ำ
นำงรอง รวมทั้ง LINE กลุ่มภำยใน อบต.ล ำนำงรอง



ข้อ ๔ 
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต

ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

4.2 อปท. มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต หรือมีการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานรับทราบ





4.7 อปท. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

ช่องทาง เว็บไซต์ อบต.ล านางรอง www.lamnangrong.go.th
หวัขอ้ สายตรงนายก อบต. / สายตรงปลดั อบต. / ศนูยร์บัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์/ กระดานเสวนา

http://www.lamnangrong.go.th/


4.7 อปท. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้
(ต่อ)

ช่องทาง หน้าเพจ Facebook อบต.ล านางรอง
มีช่องทางกลอ่งขอ้ความใหป้ระชาชนติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือแจง้เรื่องปัญหาความเดือดรอ้น หรอืสอบถามขอ้มลูไดโ้ดยตรง
จากนัน้ เจา้หนา้ท่ีผูด้แูลเพจ อบต.ล านางรอง จะน าเรื่องเรยีนผูบ้งัคบับญัชาทางกลุม่ไลน(์ภายใน) อบต.ล านางรอง เพ่ือ

แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใหข้อ้มลูในการตอบค าถามประชาชนไดอ้ย่างถกูตอ้ง



4.8 อปท. มีระบบ/กลไก จัดการกับเรื่องร้องเรียนนี้



4.8 อปท. มีระบบ/กลไก จัดการกับเรื่องร้องเรียนนี้

มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามากรอกข้อมูล



๔.๙ อปท. มีกำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐



แผนผังแสดงขั้นตอนกำรช ำระภำษี



ข้อ ๕ 
ภำวะผู้น ำ



ข้อ ๕ 
ภำวะผู้น ำ



๕.๑ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของ อปท. 
และมีกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์ให้คนในองค์กำรได้รับรู้ และเข้ำใจทั่วทั้ง อปท.

กำรประชุมชี้แจงนโยบำยทุกวันศุกร์ 
โดยประกอบด้วย คณะผู้บริหำร 
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงทุกคน 
รวมทั้งครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ล ำนำงรอง 



กำรประชุมจัดท ำแผนฯขยะอันตรำย ๙ กุมภำพันธ์ 2561

๕.๓ มีกำรน ำวิสัยทัศน์ของ อปท.ไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง



กำรด ำเนินกำร จุดวำงถังขยะอันตรำย หลังจำกที่ได้มีกำรประชุมจัดท ำแผนฯ



๕.๔ มีกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์ของ 
อปท. สู่สำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำม
รับรู้และควำมเข้ำใจ และใช้เป็น
กลไกในกำรก ำกับและติดตำมกำร
บริหำรงำนของ อปท.



๕.๖ กล้ำเผชิญกับปัญหำ กล้ำตัดสินใจ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันต่อสถำนกำรณ์



มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช้ำงป่ำ



รถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 อบต.ล ำนำงรอง 
ท ำกำรปฐมพยำบำลช่วยเหลือประชำชนที่ประสบอุบัติเหตุ และน ำส่งโรงพยำบำล



รถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 อบต.ล ำนำงรอง 
น ำผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยำบำล



รถน้ ำ อบต.ล ำนำงรอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
และบรรเทำควำมเดือดร้อน ด้ำนน้ ำอุปโภค-บริโภค 
ของประชำชนในเขตพ้ืนที่ต ำบลล ำนำงรอง



ข้อ ๖
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อ

กำรบริหำรงำนขององค์กำร



ข้อ ๖
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร



ข้อ ๖
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร

6.1 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การ (3
คะแนน)

ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงาน และสั่งการผ่าน LINE ได้อย่างทนัทว่งท ี
เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน



ข้อ ๖
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร

6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ 
Real time (3 คะแนน)

เครื่องแสกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า 
ใช้แทนระบบการตอกบัตรลงเวลาท างาน



ข้อ ๖
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร

6.3 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ โดยมีการรวบรวมผลการประเมินอย่างเป็นระบบ (4 คะแนน)

แบบส ารวจความคิดเห็นที่เว็บไซต์ อบต.ล านางรอง



ข้อ ๖
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร

6.3 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ โดยมีการรวบรวมผลการประเมินอย่างเป็นระบบ (4 คะแนน)

หากมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เว็บไซต์ อบต.ล านางรอง ก็จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ระบบจัดการเว็บไซต์



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลใน

องค์กำร



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร

7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดดังนี้ (5 คะแนน)

7.1.1  ด้านระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) (1 คะแนน)



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร

7.1.2  ด้านข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (1 คะแนน)



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร

7.1.3  ด้านฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น (1 คะแนน)



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร

7.1.4  ด้านบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (1 คะแนน)



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร

7.1.5  ด้านข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 คะแนน)



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร

7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) เช่น

- การจัดให้มี wi-fi หรอือินเทอรเ์น็ตภายในส านกังาน อปท.  

อบต.ล านางรอง ได้จัดให้มี WiFi หรอือินเทอรเ์น็ตภายในส านกังาน และจดับรกิาร 
wifi ฟร ีเพื่อบรกิารประชาชน และผูม้าติดต่อราชการ ณ ท่ีท าการองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลล านางรอง (เพิ่มระบบ SafeLog เก็บขอ้มลูการจราจรทาง internet 
ตาม พรบ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 โดยค าแนะน า
ของ บรษัิท TOT จ ากดั(มหาชน))



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร



ข้อ ๗
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในองค์กำร



ข้อ ๘ 
กำรสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรมในองค์กำร



ข้อ ๘ 
กำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กำร





๘.๑ อปท.มีกำรจัดท ำและด ำเนินกำรโครงกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมที่มีลักษณะเป็น
กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกิจกรรมที่ท ำให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี 
ตลอดจนกำรท ำโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ที่ด ำเนินกำรโดยข้ำรำชกำร พนักงำนของ
องค์กร

หลังจำกกำรประชุมชี้แจงนโยบำยทุกวันศุกร์ 
คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงทุกคน รวมทั้งครู-ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ในสังกัด อบต.ล ำนำงรอง 
ไหว้พระ สวดมนต์ และแผ่เมตตำ น ำโดยนำยบุญธรรม คงสุขมำก นำยก อบต.ล ำนำงรอง



โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 5ส  วดัโคกเพชร วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561
โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



โครงกำร วัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข 5ส 
ณ วัดโคกเพชร ต ำบลล ำนำงรอง อ ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑







โครงกำรกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนำยน 2561 อบต.ล ำนำงรอง
การบ าเพ็ญประโยชน์ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอย
บริเวณรอบส านักงาน
และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณแก้มลิงโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าพื้นที่ขุดลอก
คลองล านางรอง บ้านโคกเพชร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ในความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒนใ์นพระบรม ราชูปถัมภ์





คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง
ร่วมกิจกรรมถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ ช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๑



โครงกำรวันผู้สูงอำยุ ประจ ำปี ๒๕๖๒
และสืบทอดประเพณีสงกรำนต์



คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้
เพื่อร่วมร าลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ชาวอ าเภอโนนดินแดง



๘.๔ อปท.มีกำรจัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำของข้ำรำชกำร



๘.๑๐ อปท.มีกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านทางเพจ เฟซบุ๊ก อบต.ล านางรอง และเว็บไซต์ อบต.ล านางรอง



ข้อ ๙
กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ / 

กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ



ข้อ ๙ 
กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ / กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ



๙.๑ อปท.มีกำรประชุมถ่ำยทอดนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ให้กับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน





๙.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดสภำพแวดล้อมของที่ท ำงำนให้สะอำด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย





บรรยำกำศ สถำนที่ท ำงำนร่มรื่น น่ำอยู่



๙.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรตรวจประเมินควำมพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
ข้ำรำชกำร ทั้งในด้ำนกำรบริหำรของผู้บริหำรท้องถิ่น กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และแรงจูงใจของ
ข้ำรำชกำร



วันที่ 27 มีนาคม 2562 จดัโครงการมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่ผูบ้รจิาคโทรศพัทม์ือถือเก่ารว่มกบัองคก์ารบริหารสว่นต าบลล า
นางรอง  ในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหมม่า เพ่ือมอบหนงัสือใหศ้นูยพ์ฒันาเด็กเลก็” เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจแก่
พนกังาน และประชาชน ผูบ้รจิาคโทรศพัทม์ือถือเก่ารว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านางรอง อนัจะก่อใหเ้กิดความ
รว่มมืออนัดีในการเขา้รว่มกิจกรรมกบัทาง อบต.ล านางรอง มากขึน้ ในครัง้ต่อๆไป



๙.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ให้กับบุคลำกรในองค์กร

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๖๑
เชิญชวนบุคลากรทุกท่านห่อข้าวใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน 

เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ทั้งยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กร



กิจกรรมเล่นเกมส์คัดแยกประเภทขยะ 

คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณรอบอาคารส านักงาน



มีกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร



ล ำนำงรองเกมส์ ครั้งที่ ๑๙



กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเหล้า “ล านางรองเกมส์” ปีงบประมาณ 

2562 



ข้อ ๑๐
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน (Integration)



ข้อ ๑๐
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน (Integration)



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- งานวางท่อ เพ่ือแกปั้ญหาภยัแลง้ บา้นคลองหินลาด หมู่ท่ี 9 ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บรุรีมัย์



โครงกำรปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ ำ (ควำมร่วมมือ กองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำ
ชูปถัมป)์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ณ พื้นที่โครงกำรขุดลอกคลองล ำนำงรอง บ้ำนโคกเพชร 

ต ำบลล ำนำงรอง อ ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์





ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
วันที่ 14 ธนัวาคม 2561
การอบรมเตรียมความพร้อม เพื่ออ านวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2562งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในชว่งเทศกำลสงกรำนต์ ๒๕๖๑



จุดบริการประชาชนชว่งเทศกาลปใีหม่ 2562



โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในชว่งเทศกำลสงกรำนต์ ๒๕๖๒

วันที่ 9 เมษายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต.ล านางรอง จัดอบรม เจ้าหน้าที่ อปพร. ใน
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2562 ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ล านางรอง ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น อาทิเช่น การท าแผล การดาม การท า CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้้น นอกจากนี้ ทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจจาก สภ.โนนดินแดง ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจราจร การให้สัญญาณมือ ปัจจัย
ของการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุ(สิ่งส าคัญคือต้องไมป่ระมาท) โดยเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่มาเข้าร่วมอบรมได้
ทดลองปฏิบัติจริง เช่น ฝึกการท า CPR กับหุ่น, ฝึกปฏิบัติการดามเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีต่างๆ, ฝึกปฏิบัติการ
ให้สัญญาณมือที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร ซึ่งจะได้น าความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าวต่อไป #ถนนปลอดภัย "ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร"





กำรประชุม เพื่อวำงแผนงำนด้ำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล(รพ.สต.)ในพื้นที่ และเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)



วันท่ี 24 มกราคม 2562 ร่วมกจิกรรมโครงการ อ าเภอยิม้... เคลื่อนที ่ประจ าปี 2562

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที ่13 บ้านเขากระเจยีว ต.ล านางรอง อ.โนนดนิแดง จ.บุรีรัมย์



ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานประเพณีลอยกระทง 2561



วันที่ 22 ธันวาคม 2561  ร่วมงานกิจกรรม วันเปิดหมู่บ้าน  OTOP นวตัวิถี 
บา้นคลองโป่ง หมูท่ี่ 5 ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บรุรีมัย์
และด าเนินการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท่ียวต าบลล านางรองผา่นช่องทางออนไลน์



ร่วมกิจกรรม หมู่บ้ำนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้ำนคลองโป่ง หมู่ที่ ๕ ต.ล ำนำงรอง

อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์









องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง
อ ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๖๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๑ ๐๒๐๑   เว็บไซต์ www.lamnangrong.go.th

ขอบคุณครับ


