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ประกาศ อบต.ล านางรอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนรวมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดปร ะกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี                 
          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ล านาง รอง จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ล านางรอง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ล านางรอง  
    "โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา การศึกษาเลิศล้ า เกษตรกรรมเพิ่มพูน สังคมเป็นสุข" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.ล านางรอง  
    1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี 
    2. จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    3. จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาด้านทรัพยากรมนูษย ์ 
    4. จัดให้มีส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ล านางรอง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 



    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 
ง. การวางแผน 
    อบต.ล านางรอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 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 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ 

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 74 โครงการ งบประมาณ 33,000,108 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  



 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 46 27,475,108.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 15 5,045,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 3 230,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 10 250,000.00 

รวม 74 33,000,108.00 
 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ล านางรอง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชน
พรรษา รัชกาลที่ 10  

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

เพื่อถวายเป็นความจงรักภักด ี จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดังานสืบสานปณิธานพ่อ 
รัชกาลที่ 9 

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

เพื่อสืบสานปณิธานพ่อ รัชกาลที่ 9 จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

3.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

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

เพื่อถวายความจงรักภักด ี จ านวน 1 ครั้ง/ป ี



4.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

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

เพื่อจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนทุกหมู่บ้าน 

จ านวน 1 ครั้ง 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

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

เพื่อตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จ านวน 1 ครั้ง 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

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

เพื่อตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จ านวน 1 ครั้ง 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) 2,477,648.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กรับสารอาหารที่ครบถ้วน 

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

8.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก้
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 

572,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 

420,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหารอย่างพอเพียง 
ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้แก่โรงเรียนบา้นคลองหิน 

748,000.00 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนบ้านคลองหิน 



ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ ์

624,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ ์

12.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านล านางรอง 

1,296,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนบ้านล านางรอง 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองบอน 

624,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหารอย่างพอเพียง 
ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนบ้านหนองบอน 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง) 

1,087,800.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารอย่าง
พอเพียง ถูกสุขอนามัย 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์ 

15.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก จ านวน 1 ครั้ง 



16.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

4,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ให้กับเด็ก จ านวน 1 ครั้ง 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

250,860.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนอุปกรณ์การ
เรียนเครื่องแบบนักเรยีนเด็กปฐมวัย
อายุ (3-5 ปี) 

จ านวน 1 ครั้ง 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

377,400.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 

จ านวน 7 ศูนย ์

19.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ
และเสรมิทักษะให้กับเด็กไดด้ ี

จ านวน 1 ครั้ง 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 1 ครั้ง 



21.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสรา้ง
ปัญญา 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ให้กับเด็ก จ านวน 1 ครั้ง 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

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

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนและการระบาดของยาเสพตดิ 

จ านวน 1 ครั้ง 

23.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดัตั้งธนาคารขยะในชุมชน 50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการขยะในชุมชน จ านวน 7 แห่ง 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

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

เพื่อรักษาความสะอาดในเขตต าบล
ล านางรอง 

จ านวน 2 ครั้ง/ป ี

25.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการควบคมุโรคระบาดและโรค
ฉุกเฉิน 

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

เพื่อป้องกันโรคระบาดและโรค
ฉุกเฉินท้ังในและนอกโครงการ 

ป้องกันโรคระบาด 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

320,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

27.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมจ านวนสตัว์เลี้ยง 

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

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

28.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ล า
นางรอง 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้สูงอายุใน
ต าบลล านางรองมีคณุภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลล านางรอง 



29.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการวันผู้สูงอาย ุ 0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุเพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

ผู้สูงอาย1ุ5 หมู่บ้าน 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้
ห่างไกลสถานศึกษา 

490,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของนักเรียนนักศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาในต าบลล า
นางรอง 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ครอบครัว 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เสรมิสร้างภูมิคุม้กันด้านจติใจแก่
สตรีและครอบครัวเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบมีจิตส านึกใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองและ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรีในต าบลล านางรอง 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ 0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เสรมิสร้างการพัฒนาและการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุเสริมสร้างศักยภาพ
และคณุค่าของภูมปญัญาของ
ผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่
ยอมรับ 

ผู้สูงอายุในต าบลล านางรอง 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันให้กับเยาวชน
ก่อนวะัยเสี่ยง สร้างเครือข่าย
เยาวชนในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เยาวชนในต าบลล านางรอง 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับ
ประชาชน 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

สร้างโอกาสในการมีงานเพิม่ทักษะ
และความรู้ในการประกอบอาชีพ 

ประชาชนท่ัวไปและผู้ว่างงานใน
ต าบลล านางรอง 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ ปลอด
เหล้า ครั้งท่ี 23 ประจ าปี 2564 

350,000.00 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน
เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี



ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนต าบลล านางรองมี
อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

37.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันเข้าพรรษา 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

38.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กรู้จักการเล่นกีฬา รู้รัก 
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จ านวน 1 ครั้ง 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการบญุผะเหวดเทศน์มหาชาติ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 



41.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเข้าปริวาสกรรม 90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการบวงสรวงพระสยามเทวาธิ
ราช 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ที่มาแสดงตน 

45.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี่ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,018,400.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในต าบลล านางรอง 

46.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,280,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในเขตต าบลล านางรอง 

47.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

338,000.00 
สว่นโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

คสล.ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 



โครงสร้าง
พื้นฐาน 

48.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

49.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 

296,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

50.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

333,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

51.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 

396,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

52.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

379,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร สายที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 42 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

53.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

350,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใชถนน 

สายที1่ สามแยกบา้นผู้ใหญ่บ้าน 
สายที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 



54.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 

349,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

55.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 

350,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

56.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 

350,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน 

สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร สายที่ 2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 217 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

57.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 

349,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดถยัในการใช้รถใช้ถนน 

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

58.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

244,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

สาย 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 62 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร สายที่ 2 กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร 

59.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 

350,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

แหล่งการเกษตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 



60.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการเดินสายพาดดับพร้อมโคม
ส่องสว่าง หมู่ที่ 3 

350,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 
1,000 เมตร 

61.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 

611,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

อุดหนุนไฟฟ้าละหานทรายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 

จ านวน 2 สาย 

62.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งถนนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

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

เพื่อรักษาความสะอาดของชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 

63.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกักเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 5 บ่อ 

64.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

60,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเรียนรูห้ลักเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ครั้ง 

65.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจดัการ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงานจ้าง 

66.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 

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

เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการ 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

67.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ตามโครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

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

เพื่ออนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของ
จังหวัดบุรีรมัย ์

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี



68.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนน
ดินแดง ตามโครงการกิจกรรมหว่าน
วันแม่ 

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

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

69.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนน
ดินแดง ตามโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งการวิจัยข้าวไทย
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติพิธเีกี่ยววนั
พ่อ 

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

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

70.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

อุดหนนุท่ีท าการอ าเภอโนนดินแดง
ตามโครงการจดังานวันระลึก
อนุสาวรีย์เราสู ้

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

เพื่อร าลึกถึงบรรพบุรุษผูส้รา้งอ าเภอ
โนนดินแดง 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

71.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

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

เพื่อให้กาชาดจังหวัดบุรรีัมย์น าไป
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

72.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าวารสารสื่อ
ประชาสมัพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง 

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

เพื่อประชาสมัพันธ์ผลงานของ อบต. จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

73.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น 

74.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ล านางรอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 50 โครงการ จ านวนเงิน 32,396,108 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 50 โครงการ จ านวนเงิน 29,339,374 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 



ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 30 25,080,979.12 30 24,655,332.08 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 14 4,553,242.34 14 4,553,242.34 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 1 30,800.00 1 30,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 5 100,000.00 5 100,000.00 

รวม 50 29,765,021.46 50 29,339,374.42 

     
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ล านางรอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนพรรษา รัชกาลที่ 
10 

15,000.00 8,230.00 8,230.00 6,770.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ 

15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 



3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ
การปีใหม ่

25,000.00 24,850.00 24,850.00 150.00 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม) 2,477,648.00 2,231,264.52 1,805,617.48 246,383.48 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นคลอง
โป่ง 

572,000.00 542,960.00 542,960.00 29,040.00 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นหนอง
เสมด็ 

420,000.00 397,300.00 397,300.00 22,700.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นคลอง
หิน 

748,000.00 717,512.00 717,512.00 30,488.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นป่าไม้
สหกรณ ์

624,000.00 593,911.00 593,911.00 30,089.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นล า
นางรอง 

1,296,000.00 1,186,200.00 1,186,200.00 109,800.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นหนอง
บอน 

624,000.00 582,440.00 582,440.00 41,560.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสนับสนุนคา่ใช่
จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา

1,087,800.00 825,680.00 825,680.00 262,120.00 



เด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ) 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 99,393.00 99,393.00 607.00 

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

250,860.00 167,240.00 167,240.00 83,620.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

377,400.00 377,400.00 377,400.00 0.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

100,000.00 53,900.00 53,900.00 46,100.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการควบคมุโัรค
ระบาดและโรคฉุกเฉิน 

20,000.00 7,533.60 7,533.60 12,466.40 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

320,000.00 265,734.00 265,734.00 54,266.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุมจ านวน
สัตว์เลี้ยง 

200,000.00 109,652.00 109,652.00 90,348.00 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากไร้หา่งไกลสถานศึกษา 

490,000.00 467,720.00 467,720.00 22,280.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติดปลอดเหล้า ครั้งท่ี 22 
ประจ าปีพ.ศ. 2563 

350,000.00 348,705.00 348,705.00 1,295.00 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
กีฬา 

90,000.00 89,950.00 89,950.00 50.00 



22.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

50,000.00 49,685.00 49,685.00 315.00 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000.00 35,552.00 35,552.00 14,448.00 

24.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการบญุพระเหวด
เทศน์มหาชาต ิ

100,000.00 91,200.00 91,200.00 8,800.00 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โครงการวันลอยกระทง 100,000.00 99,900.00 99,900.00 100.00 

26.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โครงการวันปริวาสกรรม 90,000.00 29,875.00 29,875.00 60,125.00 

27.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
โครงการบวงสรวงพระ
สยามเทวาธิราช 

30,000.00 21,292.00 21,292.00 8,708.00 

28.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000.00 147,500.00 147,500.00 32,500.00 

29.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,018,400.00 10,413,700.00 10,413,700.00 604,700.00 

30.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,280,000.00 5,087,200.00 5,087,200.00 192,800.00 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
4 

338,000.00 335,000.00 335,000.00 3,000.00 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
5 

296,000.00 287,500.00 287,500.00 8,500.00 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
6 

333,000.00 332,000.00 332,000.00 1,000.00 



34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
7 

396,000.00 348,000.00 348,000.00 48,000.00 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
8 

379,000.00 348,227.35 348,227.35 30,772.65 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
9 

350,000.00 322,000.00 322,000.00 28,000.00 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
10 

349,000.00 348,000.00 348,000.00 1,000.00 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
12 

350,000.00 346,000.00 346,000.00 4,000.00 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
13 

350,000.00 333,000.00 333,000.00 17,000.00 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
15 

349,000.00 334,000.00 334,000.00 15,000.00 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
11 

244,000.00 243,000.00 243,000.00 1,000.00 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านล านางรอง หมู่ที่ 1 

350,000.00 185,216.81 185,216.81 164,783.19 



43.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งสายพาดดับ
พร้อมโคมไฟส่องสว่างบ้าน
หนองเสม็ด หมู่ที่ 3 

350,000.00 181,024.44 181,024.44 168,975.56 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 

611,000.00 610,273.74 610,273.74 726.26 

45.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 150,000.00 30,800.00 30,800.00 119,200.00 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอ
โนนดินแดง ตามโครงการ
จัดกิจกรรมหว่านวันแม ่

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอ
โนนดินแดง ตามโครงการ
เทิดพระเกยีรติพระบดิา
แห่งหารวิจัยและพัฒนา
ข้าวไทยกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ พิธีเกี่ยววันพ่อ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอ
โนนดินแดงตามโครงการ
จัดงานวันร าลึกอนสุาวรีย์
เราสู ้

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ 

อุดหนุนกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ 

โครงการจดัท าวารสารสื่อ
ประชาสมัพันธ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
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 54 29,974,400.00 46 27,475,108.00 30 25,080,979.12 30 24,655,332.08 

2.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 126 114,881,300.00 15 5,045,000.00 14 4,553,242.34 14 4,553,242.34 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 100,000.00 - -     



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 400,000.00 3 230,000.00 1 30,800.00 1 30,800.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 12 980,000.00 10 250,000.00 5 100,000.00 5 100,000.00 

รวม 198 146,335,700.00 74 33,000,108.00 50 29,765,021.46 50 29,339,374.42 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ล านางรอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญดังนี ้
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 า
นางรอง 

044610201 ต่อ - 0933930898 - 

นายสมบตัิ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

044610201 ต่อ - 0860195562 - 

นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

044610201 0872610817 - 

นายธูป ศรีสุนนท์ ส.อบต. 044610201 - - 

นางสวลี เรืองนางรอง ส.อบต. 044610201 0820126326 - 



นายประมวล เอียนรัมย ์ ส.อบต. 044610201 0899453886 - 

นายสงกา ยอดสังวาลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นางแป้ง ศรกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายองอาจ ค าสะรมัย ์ ก านันต าบลล านางรอง 044610201 0818769440 - 

นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไมส้หกรณ ์ 044610201 - - 

นายสมพงษ์ บุตรศรีภมู ิ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 044610201 - - 

นางสาวอภิษชฎาง์ กลั่นสนิท พยาบาลวิชาชีพช านาญการรักษา
ราชการแทนผอ.รพ.สต.โนนดินแดง 

044610201 - - 

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

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

นายสมส่วน รักสตัย ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธส์ัตว์ดงใหญ ่ 044610201 - - 

นายชมพงษ์ 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 า
นางรอง 

044610201 0817087756 - 

นายชูเกียรติ อั้นภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 



นายสุรินทร์ กลีบกลาง ส.อบต. 044610201 0819108604 - 

นางสวลี เรืองนางรอง ส.อบต. 044610201 0820126326 - 

นายประมวล เอียนรัมย ์ ส.อบต. 044610201 0899453886 - 

นายเปลื้อง ซิวกระโทก ประชาคมหมู่บ้าน 044610201 - - 

นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไมส้หกรณ ์ 044610201 - - 

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

นายสุรยิะ ศิลปมณ ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

044610201 0817087756 - 

นายสุชาติ ทองสะอาด ประชาคมหมู่บ้าน 044610201 - - 

นายคมกฤษ มัดจุปะ นายช่างโยธาช านาญงาน 044610201 - - 

นายสงกา ยอดสังวาลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายอารีย์ แขสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044610201 - - 

นายชูเกียรติ อั้นภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุรยิะ ศิลปมณ ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

044610201 0817087756 - 

นายคมกฤษ มัดจุปะ นายช่างโยธาช านาญงาน 044610201 0901919782 - 

นายนิพนธ์ ต้นจาน นิติกรช านาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด 

044610201 0801733430 - 



นายหวาน อาสน์ธาน ี ผู้แทนประชาคมต าบลล านางรอง 044610201 - - 

นายคนึง ใจสูงเนิน ส.อบต. 044610201 0918752467 - 

นางสาวธัญกมล ซิวกระโทก ส.อบต. 044610201 - - 

นายชูเกียรติ อั้นภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044610201 0855280419 - 

นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริการส่วนต าบลล า
นางรอง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ 

044610201 - - 

นางสาวธวัลหทัย ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

044610201 - - 

จ.ส.ต.สุธิวัตร ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 

044610201 - - 

นางสาวกัญญาภัทร จินดาขันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0956405286 044610201 - 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ล านางรองทราบ เพ่ือ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                      ประกาศ ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
                                                                                                                  (นายบุญธรรม  คงสุขมาก) 
                                                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 
 

ข้อมูล ณ 14/05/2564 


