
 
ประกาศ อบต.บา้นร้อง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.บา้นร้อง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากบัการบริหารจดัการอบต.บา้นร้อง ดงัน้ี  

ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.บา้นร้อง  
    "ต าบลบา้นร้องสุขภาพดี มีความพอเพียง" 
ข. พนัธกิจ ของอบต.บา้นร้อง  
    1. พฒันาการคมนาคมขนส่งไดดี้ข้ึน  

    2. พฒันาแหล่งน ้าอุปโภค-บริโภค และแหล่งน ้าการเกษตรเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  

    3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทัว่ถึง  
    4. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

    5. พฒันาการศึกษาทุกระบบให้ไดม้าตรฐาน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  

    6. ส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกิจกรรมดา้นศาสนา  
    7. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    8. ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

    9. ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
    10. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนประชาคมทุกดา้น  

    11. พฒันาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.บา้นร้องไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสงัคม/ชุมชน 
 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  
 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารและพฒันาองคก์ร  

ง. การวางแผน 
    อบต.บา้นร้อง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้น
แผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  



    อบต.บา้นร้อง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

35 31,743,675.24 41 14,726,805.24 45 18,434,500.00 44 23,816,610.00 46 23,381,500.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

8 1,017,000.00 7 117,000.00 7 117,000.00 7 117,000.00 7 117,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

109 20,632,380.00 83 19,395,646.00 82 19,416,030.00 83 21,708,180.00 75 19,579,180.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ  

8 385,000.00 7 355,000.00 7 355,000.00 9 395,000.00 12 505,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารและพฒันา
องคก์ร  

5 1,213,000.00 4 1,203,000.00 4 1,203,000.00 4 1,203,000.00 4 1,203,000.00 

รวม 165 54,991,055.24 142 35,797,451.24 145 39,525,530.00 147 47,239,790.00 144 44,785,680.00 
 

    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.บา้นร้อง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 2,813,960 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  5 849,600.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  3 37,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสงัคม/ชุมชน 38 1,697,360.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  3 20,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารและพฒันาองคก์ร  3 210,000.00 

รวม 52 2,813,960.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.บา้นร้อง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการ อบต. เคล่ือนท่ีบริการ
จดัเก็บภาษี  

10,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือออกบริการประชาชนในการ
จดัเก็บภาษี  

อบต. เคล่ือนท่ีบริการจดัเก็บภาษี 1 

คร้ัง/ปี  

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการบริหารจดัการระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับผูป่้วย
ฉุกเฉิน 

พนกังานขา้ราชการ และ อปพร. 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต. บา้นร้อง  

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 

7,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือลดจ านวนผูป้ระสบอุบติัเหตุทาง
ทอ้งถนน  

- ติดป้ายรณรงคป้์องกนัภยัทาง
ถนน - ตั้งจุดบริการประชาชน  

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

7,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือลดจ านวนผูป้ระสบอุบติัเหตุทาง
ทอ้งถนน  

- ติดป้ายรณรงคป้์องกนัภยัทาง
ถนน - ตั้งจุดบริการประชาชน 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการอบรมผูป้กครองเดก็ 
ศพด. ในสงักดั อบต.บา้นร้อง 
เก่ียวกบัวิธีการส่งเสริมพฒันาการ

6,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

เพ่ือให้ผูป้กครองไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการของ
เดก็เลก็ 

ผูป้กครองเดก็เลก็ของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ จ านวน 4 แห่ง  



เดก็เลก็  กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการอบรมผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาล อบต.บา้นร้อง 
เก่ียวกบัวิธีการส่งเสริมพฒันาการ
ในดา้นต่างๆ  

14,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ผูป้กครองไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการใน
ดา้นต่างๆ 

ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียน 
อนุบาล อบต. บา้นร้อง  

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการปัจฉิมนิเทศผูป้กครอง
เดก็ท่ีจบการศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเขา้เรียนในระดบั
ประถมศึกษา  

6,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้ผูป้กครองเดก็ท่ีจะจบ
การศึกษาฯ มีความรู้ความสามารถ
เตรียมความพร้อมเขา้เรียนในระดบั
ประถมศึกษาให้แก่บุตรหลาน 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 แห่ง 
โรงเรียนอนุบาล อบต.บา้นร้อง 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษาในสงักดั  

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการ
ปฏิบติังานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสงักดั อบต. บา้นร้อง 

จดัฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน 
ส าหรับครู ผดด.ในสงักดั ศพด. 4 

ศูนย ์โรงเรียนอนุบาล  

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการสถานศึกษา ศพด. ได้
มาตรฐาน  

7,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสงักดั 
อบต. บา้นร้อง ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  

จดักิจกรรมพฒันาเดก็/พฒันาส่ือ
การเรียน/อาคารสถานท่ีของ ศพด. 
4 แห่ง และโรงเรียนอนุบาล อบต. 
บา้นร้อง  

10.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการจดักิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ  

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็ไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรม
และไดแ้สดงออก  

เดก็ในพ้ืนท่ี อบต. บา้นร้อง  

11.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา
เดก็และเยาวชนต าบล บา้นร้อง  

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสภาเดก็และเยาวชน
ต าบลบา้นร้อง ให้มีความเขม้แขง็ 
และให้เดก็และเยาวชนไดท้ า
กิจกรรมท่ีดีร่วมกนั  

จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็ และ
เยาวชนในเขต อบต. บา้นร้อง  

12.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารสถานศึกษาในสงักดั 
อบต.บา้นร้อง  

1,144,360.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็ไดรั้บสารอาหารครบทั้ง 
5 หมู่ ร่างกายแขง็แรงมีพฒันาการ
สมวยัและส่งเสริมการจดัการศึกษา 

จดัหาอาหารกลางวนัและส่งเสริม
การจดัการศึกษาห้กบั ศพด. 4 แห่ง 
และโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง  

13.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการระดบัภาคเหนือ/งาน
มหกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการระดบัภาคเหนือ/งาน
มหกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน

นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการระดบัภาคเหนือ/
งานมหกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน



ระดบัประเทศ กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

ระดบัประเทศ ระดบัประเทศ 

14.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาด  

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคระบาด  

จดัซ้ือวสัดุเพ่ือป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาด  

15.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการพ่นหมอกควนัเพ่ือ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือควบคุมโรคระบาดท่ีมียงุเป็น
พาหะน าโรคในชุมชน  

จดัท ากิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และ หรือจดัซ้ือน ้ายา
พ่นหมอกควนั ,น ้ามนัดีเซล ,น ้ามนั
เบนซิน จดัท าป้ายรณรงค ์ฯลฯ 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคท่ีมียงุเป็นพาหะน าโรค 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือควบคุมโรคระบาดท่ีมียงุเป็น
พาหะน าโรคในชุมชน 

จดัท ากิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และ หรือจดัซ้ือน ้ายา
พ่นหมอกควนั ,น ้ามนัดีเซล ,น ้ามนั
เบนซิน จดัท าป้ายรณรงค ์ฯลฯ  

17.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการลา้งส้วมพร้อมกนัรับ วนั
สงกรานต ์ 

2,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ต าบลบา้นร้องและนกัท่องเท่ียว
รักษาความสะอาด 

กิจกรรมลา้งส้วมสาธารณะ  

18.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนั โรคพิษสุนขับา้  20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในช่วง
เดือนเมษายน  

รณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนขับา้และ
จดัหาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  

19.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.
สมเดจ็เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี (จดัหาวคัซีน)  

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวคัซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 

จดัหาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
ตามจ านวนการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัว์
หรือกิจกรรมต่างๆ  

20.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกนัหนาวเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ ภยัหนาว  

ประชาชนภายในต าบลบา้นร้อง 

21.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้
ประสบปัญหาทางดา้นสงัคม หมู่ 
1-13 

30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส
ทางดา้นสงัคม  

สงเคราะห์ครอบครัว ผูป้ระสบ
ปัญหาทางดา้นสงัคม จ านวน 13 

หมู่บา้น  

22.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการรักเธออ าเภองาว (Big 
Cleaning Day...Ngao) 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นกัเรียน 
ผูป้กครอง ประชาชน หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรักษา
ความสะอาดบา้นเรือน ถนน ท่ี
สาธารณะประโยชน์ 

อปพร. อสม. ประชาชน ต าบลบา้น
ร้อง และนกัเรียน  

23.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน  

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติด
ประชาชนในชุมชนต าบลบา้นร้อง  

จดัท ากิจกรรม ยาเสพติดพร้อมจดั
อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด  

24.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการจดัท าประชาคมเพ่ือท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินต าบลบา้นร้อง 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการ
พ้ืนฐานของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  

จดัท าประชาคมจ านวน 13 

หมู่บา้น  

25.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการปกป้องสถาบนัและ
ปรองดองสมานฉนัท ์

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการเทิดทูนและด ารงไวซ่ึ้ง
ชาติ ศาสนา และสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ 

จดัท ากิจกรรมตามโครงการ เช่น 
ป้าย ติดธงประดบั ฯลฯ  

26.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/

โครงการขบัเคล่ือนแผนชุมชน
แบบ บูรณาการ 

1,000.00 ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

จดัท าประชาคมแผนชุมชน จ านวน 



ชุมชน ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

13 หมู่บา้น  

27.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการพฒันาการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนไดเ้สริมสร้าง
ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จดัอบรมและรณรงคใ์ห้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ี
ในการเลือกตั้ง  

28.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน (ครู D.A.R.E) 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน การป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด  

จดัเจา้หนา้ท่ีต ารวจสอนนกัเรียน
ชั้น ป.5 ? ป.6 ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
1 คาบ/ 1 สปัดาห์ ระยะเวลา 1 

เทอม  

29.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการจดักิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์ 

30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษป์ระเพณี
สงกรานต ์

จดักิจกรรมประเพณี วนัสงกรานต ์

30.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
ประเพณี แห่เทียนพรรษา  

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษป์ระเพณี
ทางพระพุทธศาสนา 

จดักิจกรรมประเพณี แห่เทียน
พรรษา  

31.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง 

36,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงามของทอ้งถ่ิน  

จดักิจกรรมประเพณีลอยกระทง 

32.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการประเพณี รดน ้าด าหวั
ผูสู้งอาย ุ

2,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูสู้งอายไุดท้  ากิจกรรม
ร่วมกนั 

จดักิจกรรมรดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุ

33.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการส่งนกักีฬาแข่งขนันอก
พ้ืนท่ี  

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาออกก าลงั
กายและส่งเสริมนกักีฬาสู่ระดบั
อ าเภอและจงัหวดั 

เดก็และเยาวชนต าบลบา้นร้อง  

34.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการแข่งขนักีฬาสมัพนัธ์ตา้น
ยาเสพติด 

70,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนไดร่้วมกิจกรรม
ดา้นนนัทนาการอยา่งทัว่ถึง  

จดัการแข่งขนักีฬาสีสมัพนัธ์ปีละ 1 

คร้ัง 

35.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

อุดหนุนอ าเภองาว และจงัหวดั
ล าปาง (มหกรรมก๋องปู่ จา)  

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือท านุบ ารุง ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

สนบัสนุน มหกรรม ก๋องปู่ จา  

36.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการสนบัสนุนโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จดักิจกรรมโครงการ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

37.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
และเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

15,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ฝึกทบทวนความรู้เดิมและเพ่ิมเติม
ความรู้ใหม่ 

สมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

38.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาสงัคม/
ชุมชน 

โครงการความร่วมมือระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน"ศูนย์
ปฏิบติัการร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ าเภองาว"  

25,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นศูนยก์ลางศูนยปิ์บติัการ
ร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภองาว 

เป็นศูนยก์ลางเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ
ทางดา้นสาธารณภยั การส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ
หรือโรคระบาดในทอ้งถ่ินรวมถึง
เกษตรกร ผูมี้รายไดน้อ้ย 

39.  ยทุธศาสตร์การพฒันา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 91,400.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ กวา้ง 3.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 



ดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

(บา้นนายสมบูรณ์ ค าลือ - ถนน
หมู่บา้น)  

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

ในการคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว  

0.15 ม.  

40.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า คสล. 
รูปตวั U หมู่ 2 ร่องเกา้ตอง นานาย
อา้ย - นานายฉลอง  

137,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน มีระบบส่งน ้า ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

กวา้ง 0.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.10 ม.สูง 0.50 ม.  

41.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตล่ิง
พงั ทุ่งฮา้ง (นานางค านอ้ย หฤทยั
ถาวร) หมู่ 1  

144,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ป้องกนัอนัตราย
ท่ีจะเกิดข้ึน 

ยาว 150 ม. สูง 1.50 ม. 

42.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 

(ถนน คสล.เดิม - ฌาปนสถาน) 
332,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 
0.15 ม.  

43.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. หมู่ 4 (บา้นนางพรรณ อศัว
วิจิตรนาม - ล าเหมือง ทุ่งข่อย) 

144,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบระบายน ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ 

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 58.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 ม.  

44.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนได้
ตระหนกัถึงภยัธรรมชาติ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบา้นร้อง  

45.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการอบรมการคดัแยกขยะใน
ชุมชนต าบลบา้นร้อง  

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ชุมชนในต าบล บา้นร้อง 

46.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการป้องกนัหมอกควนัและ
ไฟป่า  

7,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนกั
ถึงปัญหาของหมอกควนัและไฟป่า 

จดัท าป้ายรณรงคป้์องกนั หมอก
ควนัและไฟป่า 

47.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ  

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือปลูกฝังเดก็ เยาวชน และ
ประชาชนให้ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เดก็ เยาวชน ประชาชน หมู่ 1-13 

48.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ  

โครงการอบรมผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
ชีวภาพ  

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้เกษตรกร
หนัมาใชปุ้๋ ยหมกัชีวภาพเพ่ือลด
ตน้ทุนในการผลิตพืชผลทางการ
เกษตร  

จดัฝึกอบรมให้ความรู้กบั
ประชาชน ในพ้ืนท่ี อบต. บา้นร้อง 

49.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ  

อุดหนุนอ าเภองาวตามโครงการ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมแสดง
ของดีอ าเภองาวในงานฤดูหนาว
และของดีนครล าปาง 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนการแสดงสินคา้
ทอ้งถ่ิน ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 

แสดงและจ าหน่ายสินคา้ทอ้งถ่ิน
และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินของอ าเภองาว 

50.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการบริหารและ
พฒันาองคก์ร  

โครงการพฒันาศกัยภาพของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนกังานส่วนต าบล และพนกังาน
จา้ง 

150,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ิมศกัยภาพการท างานของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. พนกังาน
ส่วนต าบลและพนกังานจา้งเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ทกัษะงานในการปฏิบติังาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จดัวิทยากรในการฝึกอบรมและ
หรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ่่
จ านวนปีละ 1 คร้ัง 



51.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการบริหารและ
พฒันาองคก์ร  

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับคณะผูบ้ริหาร,
สมาชิกสภา อบต.,ผูน้ าหมู่บา้น, 

พนกังานส่วนต าบล และพนกังาน
จา้ง 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนให้ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา อบต.,ผูน้ าหมู่บา้น, พนกังาน
ส่วนต าบล และพนกังานจา้ง ไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัค าสอน
ของพุทธศาสนา เพ่ือใชใ้นการ
ด ารงชีวิตให้มีความสุขได ้ 

จดัวิทยากรในการฝึกอบรม จ านวน 
ปีละ 1 คร้ัง  

52.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการบริหารและ
พฒันาองคก์ร  

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น  

50,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้นการจดัเก็บภาษีใน
พ้ืนท่ี 

ปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี  

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บา้นร้อง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 18 โครงการ จ านวนเงิน 1,395,360 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 588,762 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  1 7,000.00 1 7,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสงัคม/ชุมชน 15 567,252.00 15 567,252.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  2 14,510.00 2 14,510.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารและพฒันาองคก์ร  
    

รวม 18 588,762.00 18 588,762.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.บา้นร้อง ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการป้องกนัอุบติัภยั
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

7,000.00 1,800.00 1,800.00 5,200.00 

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการป้องกนัอุบติัภยั
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

7,000.00 1,800.00 1,800.00 5,200.00 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการอบรมผูป้กครอง
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั อบต.บา้นร้อง 
เก่ียวกบัวิธีการส่งเสริม
พฒันาการเดก็เลก็ 

6,000.00 5,370.00 5,370.00 630.00 

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการอบรมผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาล 
อบต.บา้นร้อง เก่ียวกบั
วิธีการส่งเสริมพฒันาการ
ในดา้นต่างๆ 

14,000.00 9,999.00 9,999.00 4,001.00 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการสถานศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ได้
มาตรฐาน 

7,000.00 6,810.00 6,810.00 190.00 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเดก็และเยาวชนต าบล
บา้นร้อง 

5,000.00 4,999.00 4,999.00 1.00 



7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษาในสงักดัอบต.
บา้นร้อง 

1,144,360.00 432,564.00 432,564.00 711,796.00 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการรักเธออ าเภองาว 
(Big cleaning 
day...Ngao) 

5,000.00 4,800.00 4,800.00 200.00 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการจดัท าประชาคม
เพ่ือท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นร้อง 

5,000.00 1,230.00 1,230.00 3,770.00 

10.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการจดักิจกรรมสืบ
สานประเพณีสงกรานต ์

30,000.00 1,200.00 1,200.00 28,800.00 

11.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 

36,000.00 35,700.00 35,700.00 300.00 

12.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการประเพณีรดน ้าด า
หวัผูสู้งอาย ุ

2,000.00 720.00 720.00 1,280.00 

13.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการแข่งขนักีฬา
สมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด 

70,000.00 25,260.00 25,260.00 44,740.00 

14.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

15.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
สงัคม/ชุมชน 

โครงการความร่วมมือ
ระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินศูนย์
ปฏิบติัการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภองาว 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการป้องกนัหมอก
ควนัและไฟป่า 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

17.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ  

โครงการอบรมผลิตปุ๋ ย
อินทรียชี์วภาพ 

5,000.00 4,510.00 4,510.00 490.00 

18.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ  

อุดหนุนอ าเภองาวตาม
โครงการสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมแสดงของดีอ าเภอ
งาวในงานฤดูหนาวและ
ของดีนครล าปาง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.บ้านร้อง งาว จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  44 23,816,610.00 5 849,600.00 
    

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  7 117,000.00 3 37,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 



3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาสงัคม/ชุมชน 83 21,708,180.00 38 1,697,360.00 15 567,252.00 15 567,252.00 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  9 395,000.00 3 20,000.00 2 14,510.00 2 14,510.00 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารและพฒันาองคก์ร  4 1,203,000.00 3 210,000.00 
    

รวม 147 47,239,790.00 52 2,813,960.00 18 588,762.00 18 588,762.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.บา้นร้อง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บา้นร้องทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 
 

                                                              นายกอบต.บา้นร้อง 
 

ขอ้มูล ณ 13/05/2564 

 


