
 

 

 

 

 

 
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
****************************************** 

 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หญ้าปล้อง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.หญ้าปล้อง ดังนี้ 
  
ก. วิสัยทัศน์  ของ อบต.หญ้าปล้อง 
           "เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดีมีความปลอดภัย การคมนาคมสะดวก" 

ข. พันธกิจ ของ อบต.หญ้าปล้อง  
     1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     3. จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง  
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล  
      6. ส่งเสริมการศึกษา ให้แก่ประชาชนและชุมชน ต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
     7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     8. พัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลัก    
     บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หญ้าปล้องได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ง.  การวางแผน 
      อบต.หญ้าปล้อง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
      อบต.หญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 2565 
จ านว

น 
งบประมาณ จ านว

น 
งบประมาณ จ านว

น 
งบประมาณ จ าน

วน 
งบประมาณ 

 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

46 10,742,360.00 47 10,978,440.00 45 11,234,040.00 45 12,234,040.00 

การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

26 1,724,000.00 26 1,724,000.00 26 1,774,000.00 26 1,774,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

110 12,891,497.00 110 13,358,181.00 109 13,111,092.00 109 14,462,612.00 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

199 81,006,800.00 211 89,253,500.00 199 89,799,200.00 199 89,189,700.00 

การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

27 1,276,520.00 27 1,485,434.00 27 1,869,000.00 27 1,869,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

33 29,315,000.00 33 29,405,000.00 33 29,405,000.00 33 29,405,000.00 

รวม 441 136,956,177.00 454 146,204,555.00 439 147,192,332.00 439 148,934,352.00 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ 

 

 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารอบต.หญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน  56  โครงการ  งบประมาณ 13,813,937 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 18 9,904,230.00 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 5 150,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 19 2,801,585.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 229,900.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5 603,622.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 124,600.00 

รวม 56 13,813,937.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 
เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หญ้าปล้อง มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคม
ที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

50,000.00 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

- เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการโครงการ 
รณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ใน
พ้ืนที่ต าบลหญ้า
ปล้อง 1-8 และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนิน 
การโครงการ
รณรงค์และ 
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าฯ, ในพ้ืนที่ต าบล
หญ้าปล้อง  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

2.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ยากไร้  

30,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินโครงการ  

-จัดซื้ออาหาร,
เครื่องนุ่งห่ม, ยา
รักษาโรค และ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น หมู่
ที่ 1 -8 

3.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหญ้า
ปล้อง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ  

หมู่ที่ 1-8 ต าบล
หญ้าปล้อง 

4.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,456,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือ
การยังชีพ ให้กับ
คนชราในพ้ืนที่ต าบล 
หญ้าปล้อง  

- ให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

5.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,496,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ เพ่ือการยัง
ชีพให้กับคนพิการ ใน
พ้ืนที่ต าบลหญ้าปล้อง  

- ให้ความ
ช่วยเหลือคน
พิการ ในเขต 
อบต.(อบต.
จ านวน 260 คน) 

6.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

90,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ เพ่ือการยัง
ชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
ในพ้ืนที่ต าบลหญ้า
ปล้อง  

- ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ ในเขต 
อบต.(อบต.
จ านวน 15 คน) 

7.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.หญ้า
ปล้อง  

110,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ
อบต. หญ้าปล้อง  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล หญ้า
ปล้อง(หมู่ 1-8) 
ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

เงินส ารองจ่าย 427,230.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉิน มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวม  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

9.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ 

5,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนน
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่
และช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ในพ้ืนที่ ต าบล
หญ้าปล้อง  

- ตั้งจุดตรวจและ
บริการ อปพร. 
แยกบ้านวังไฮ 
ช่วงเทศกาลฯ 

10.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 1  

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ 1  

11.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดนี ของ
สมเด็จพระกษิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหญา้ปล้อง 
หมู่ที่ 2 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 2 ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ 2  

12.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดนี ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านสร้างเรือง 
หมู่ที่ 3  

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง 
หมู่ที่ 3 ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ ๓  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 7 – 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังไฮ 
หมู่ที่ ๔ ตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ 4  

14.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี บ้าน
เอก หมู่ที่ 5  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเอก 
หมู่ที่ 5 ตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ 5  

15.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย แม่
และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้าน
โนนหล่อ หมู่ที่ 6  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนน
หล่อ หมู่ที่ 6 ตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ 6  

16.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านโนนแย้ 
หมู่ที่ 7  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนแย้ 
หมู่ที่ ๗ ตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที ่ต าบลหญ้า
ปล้อง หมู่ ๗  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 
8  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนส านัก หมู่
ที่ 8 ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบล
หญ้าปล้อง หมู่ 
8  

18.  

ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการฝึกอบรม 
หมู่บ้านร่วมใจและลด
อุบัติภัย ทางถนน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ตาม
โครงการ  

นักเรียน, 
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ผู้น า
ชุมชน 
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ต าบล
หญ้าปล้อง 
จ านวน 100 คน 

19.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสและ 
ประชาชนทั่วไป มีความรู้ 
ทักษะ ด้านอาชีพ ตลอดจน
สร้างโอกาส ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชน
ทั่วไป  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

20.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนว ทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายตาม
โครงการ  

- บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 1 
ต. หญ้าปล้อง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการสร้างความ
ยั่งยืนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ครัวเรือน หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
ต้นแบบพึ่งพาตัวเอง
ได้  

- บ้านโนนแย้ หมู่
ที่ 7 ต. หญ้า
ปล้อง 

22.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ให้มีคุณภาพ ปลูก
พืชตระกูลถั่ว ในนาข้าว  

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินโครงการ  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

21.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการสร้างความ
ยั่งยืนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ครัวเรือน หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
ต้นแบบพึ่งพาตัวเอง
ได้  

- บ้านโนนแย้ หมู่
ที่ 7 ต. หญ้า
ปล้อง 

22.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ให้มีคุณภาพ ปลูก
พืชตระกูลถั่ว ในนาข้าว  

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินโครงการ  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

23.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

โครงการบริหารศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ เรื่องการ
จัดการศัตรูพืชแบบ 
ผสมผสานให้แก่
เกษตรกร  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

125,800.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ 

- ศพด.บ้านเอก - 
ศพด.บ้านโนนหล่อ - 
โนนแย้ - ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

25.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

120,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  

- เด็ก/นักเรียนใน
พ้ืนที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง 

26.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) - 
โรงเรียน - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

753,225.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ ศพด.
ของอบต.หญ้า
ปล้อง และเด็ก
เล็ก, เด็กอนุบาล
และประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ ส าหรับ
โรงเรียน ๓ 
โรงเรียน ซึ่งสกัด
(สพฐ.)  

- โรงเรียนในเขต 
บริการอบต. 3 แห่ง - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย ์

27.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศพด.) 

397,900.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  

- ศพด.บ้านเอก - 
ศพด.บ้านโนนหล่อ - 
โนนแย้ - ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

28.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) 

47,460.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ  

- ศพด.บ้านเอก - 
ศพด.บ้านโนนหล่อ - 
โนนแย้ - ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

29.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนา
การศึกษาของเด็กและ 
เยาวชน หมู่ที่ 4,6,7 
ต าบลหญ้าปล้อง เพ่ือ
ศึกษาสถานที่ส าคัญ  

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนแย้  

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนแย้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนา
การศึกษาของเด็กและ 
เยาวชน หมู่ที่ 1, 2 เพ่ือ
ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก
สถานที่  

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุน 
โรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง  

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหญ้าปล้อง 

31.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา  

15,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุน 
ให้แก่ โรงเรียน
บ้านเอกสร้าง
เรือง  

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านเอกสร้างเรือง 

32.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเข้าค่าย
ฝึกอบรม พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์
ตามหลักสูตร
การศึกษา ขึ้น
พ้ืนฐาน รร.
สุจริต ๕ 
ประการ - เพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยม 
๑๒ ประการ  

-อุดหนุน ร.ร.สิริ
เกศน้อมเกล้า 

33.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุน 
ให้แก่ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  

- อุดหนุน อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ 

34.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลประจ าปี 
ของจังหวัด(งานเทศกาล
ปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 
และงานกาชาด)  

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุน 
ให้แก่ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  

- อุดหนุน อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

35.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล  

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ  

- อุดหนุน
อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ 

36.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ
เหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ให้แก่ 
อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ  

- อุดหนุน 
อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ 

37.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะ
เกษ  

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ให้แก่
จังหวัดศรีสะเกษ  

- อุดหนุน 
จังหวัดศรีสะ
เกษ 

38.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด  

23,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การแข่งขัน กีฬา
สานสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด 

- จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับ
ต าบล หมู่ที่ 1-
8 ต. หญ้าปล้อง 
เป็นประจ า ทุก 
ๆ ปี 

39.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้าน เอกสร้างเรือง 

282,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านเอกสร้างเรือง  

- อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
เอกสร้างเรือง 

40.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้าน โนนแย้ 

420,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนแย้  

- อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
โนนแย้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้าน 
หญ้าปล้อง 

452,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง  

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหญ้าปล้อง 

42.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

15,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านเอก
สร้างเรือง  

- อุดหนุนโรงเรียน
บ้านเอกสร้างเรือง 

43.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว ประจ า
หมู่บ้าน บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 1 

99,900.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ หมู่ที่ 1  

บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 
1 ต.หญ้าปล้อง 

44.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจรเดิม พร้อม
ปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม 
บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

- เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก - 
สร้างความเจริญ
ให้พ้ืนที่  

กว้าง1.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 
0.08 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 220.00 
ตารางเมตร 

45.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจ้างเหมา
ขยายเขต เสียงตาม
สายพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ บ้านวังไฮ หมู่
ที ่4 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ตาม
โครงการ  

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.
หญ้าปล้อง 

46.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงบ่อ
พักน้ าเดิม ซอยยายจิน
บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 8 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

- เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก - 
สร้างความเจริญ
ให้พ้ืนที่  

หมู่ที่ 8 บ้านโนน
ส านัก 

47.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยรุ่งเรือง) บ้านโนน
แย้ หมู่ที่ 7 

130,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

- เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก - 
สร้างความเจริญ
ให้พ้ืนที่  

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 78.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
(หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 312.00 ตร.ม) 

 
 
 
 



 
 
 

- 14 – 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48.  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ประสิทธิภาพบุคลากร และ
ศึกษาดูงาน 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือสร้าง
วิสัยทัศน์ และ
เพ่ิม 
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 
ให้กับบุคลากร  

- คณะผู้บริหาร
และสมาชิก ฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง 
อบต. หญ้า
ปล้อง 

49.  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ท้องถิ่น 

261,560.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

-เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ 
เลือกตั้งท้องถิ่น  

-เลือกตั้งกรณี
ครบวาระ และ
เลือกตั้งกรณี
แทน ต าแหน่ง
ว่าง 

50.  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

75,717.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสมทบ เข้า
กองทุน
ประกันสังคม  

- ลูกจ้าง อบต.
หญ้าปล้อง 

51.  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

36,345.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือให้ความ
คุ้มครอง แก่
ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย  

- ลูกจ้าง อบต.
หญ้าปล้อง 

52.  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัย
ใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติด
เกมส์ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินโครงการ  

- เด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนที่ ต าบล/
หญ้าปล้อง 

53.  

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนต้นแบบ ลด
คัดแยกขยะต้นทาง 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  

- หมู่ที่ 1 - 8 
ต. หญ้าปล้อง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

54.  

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวย น้ าใส 
ต าบลหญ้าปล้อง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ  

- ประชาชน 
จ านวน ๖๐ 
คน กลุ่ม อป
พร. จ านวน 
20 คน อสม. 
จ านวน 20 คน 
เจ้าหน้าที่และ 
พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 
30 คน 

55.  

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินทร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

14,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิน 
โครงการ  

หมู่ที่ 1-8 ต. 
หญ้าปล้อง 

56.  

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือปะชา
สัมพันธ์แหล่ง
ท่อง เที่ยว
ด้านศาสนสถาน
ของต าบล วัด
พระธาตุ
เรืองรอง  

-ประชาชน
,เด็กและ
เยาวชนที่ 
สนใจ ต. หญ้า
ปล้อง 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  อบต.หญ้าปล้อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จ านวนเงิน 12,539,777 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ 
จ านวนเงิน 11,379,478 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

7 8,939,195.00 7 8,939,195.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

- - - - 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

13 2,244,371.58 13 2,166,015.18 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 229,000.00 2 229,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

2 45,267.95 2 45,267.95 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 

รวม 24 11,457,834.53 24 11,379,478.13 
 

ลงนามในสัญญา ปี 2564 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หญ้าปล้อง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ  

50,000.00 35,110.00 35,110.00 14,890.00 

2.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,456,000.00 6,116,900.00 6,116,900.00 339,100.00 

3.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,496,000.00 2,244,400.00 2,244,400.00 251,600.00 

4.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 63,500.00 63,500.00 26,500.00 

5.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

6.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เงินส ารองจ่าย 427,230.00 367,965.00 367,965.00 59,265.00 

7.  

ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

5,000.00 1,320.00 1,320.00 3,680.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

125,800.00 125,800.00 125,800.00 0.00 

9.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 753,225.00 576,051.58 497,695.18 177,173.42 

10.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศพด.) 

397,900.00 328,620.00 328,620.00 69,280.00 

11.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) 

47,460.00 29,380.00 29,380.00 18,080.00 

12.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

13.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปี ของจังหวัด(งาน
เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ 
และงานกาชาด) 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

15.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
งาน รัฐพิธีหรือกิจกรรมตาม
นโยบายรัฐบาล 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

16.  
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรม บริจาคโลหิตให้กับเหล่า
กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้าน เอกสร้างเรือง 

282,200.00 267,180.00 267,180.00 15,020.00 

18.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้าน โนนแย้ 

420,000.00 395,960.00 395,960.00 24,040.00 

19.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้าน หญ้าปล้อง 

452,000.00 436,380.00 436,380.00 15,620.00 

20.  

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

21.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ประจ าหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่
ที่ 1 

99,900.00 99,500.00 99,500.00 400.00 

22.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (ซอยรุ่งเรือง) บ้านโนน
แย้ หมู่ที่ 7 ต าบลหญ้าปล้อง 

130,000.00 129,500.00 129,500.00 500.00 

23.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,717.00 42,354.95 42,354.95 33,362.05 

24.  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 36,345.00 2,913.00 2,913.00 33,432.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2564 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ าน
วน 
โคร
งกา
ร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

1.ด้านพัฒนาการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแขง็และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

45 11,234,040.00 18 9,904,230.00 7 8,939,195.00 7 8,939,195.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขนัได ้

26 1,774,000.00 5 150,000.00     

3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

109 13,111,092.00 19 2,801,585.00 13 2,244,371.58 13 2,166,015.18 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 199 89,799,200.00 5 229,900.00 2 229,000.00 2 229,000.00 

5.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

27 1,869,000.00 5 603,622.00 2 45,267.95 2 45,267.95 

6.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

33 29,405,000.00 4 124,600.00     

รวม 439 147,192,332.00 56 13,813,937.00 24 11,457,834.53 24 11,379,478.13 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการ  เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
       อบต.หญ้าปล้อง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564  ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
       อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ      

 1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้า ตามพระปณิธาน                
     ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 2.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 3.  โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 4.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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 5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง 
 6. เงินส ารองจ่าย 
 7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 9. ค่าอาหารเสริม (นม)  - โรงเรียน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศพด.) 
 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 
 12.  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
                 (อุดหนุน ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง)  
 13. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองศรีสะเกษ
 14. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจ าปี ของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ และงานกาชาด) 
 15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 
 16. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ 
 17. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน เอกสร้างเรือง 
 18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน โนนแย้ 
 19. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน หญ้าปล้อง 
 20. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2564)  
     “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวนเกมส์”  ประจ าปี        
      งบประมาณ พ.ศ.2564  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
 21. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่1 
 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรุ่งเรือง) บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 
 23. โครงการจัดซื้อชุดขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุดประจ าหอกระจายข่าว บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4   
     (เพ่ิมเติม)  พร้อมติดตั้ง   
 24. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเดิม พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  3   
 25. โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม ซอยยายจินบ้านโนนส านัก หมู่ที่ 8 
 26. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  (เส้นบ้านบาก)  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง
      ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   (อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ) 
 27. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  บ้านเอก หมู่ที่ 5 (เส้นดอนปู่ตา)  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
      จังหวัดศรีสะเกษ   (อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ) 
 28. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 (เส้นวังไฮรีสอร์ท) ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง
      ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  (อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ) 
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 29. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพ่ิมเพ่ือไม่ให้ไฟตก-ไฟดับ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ  ไฟฟ้า     
      สาธารณะบ้านเอก หมู่ที่ 5 เส้นทางปากทางบ้านเอก  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
     (อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ) 
 30. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพ่ิมเพ่ือไม่ให้ไฟตก-ไฟดับ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ   ไฟฟ้า    
      สาธารณะบ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ(อุดหนุนส านักงานการ     
      ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ) 
 31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 (สายหลังโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง) ต าบลหญ้า
      ปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 (จากแยกบ้านหญ้าปล้องไปบ้านหอย)  ต าบล
      หญ้าปล้อง   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 33. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองอีสานเขียว บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1,2 ต าบลหญ้าปล้อง      
     (จ่ายขาดเงินสะสม)  
 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นหลังวัดพระธาตุเรืองรองแยกไปบ้านหนองโน) บ้านสร้างเรือง  
      หมู่ที่ 3  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปบ้านโนนหล่อ)บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง
      ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 36. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นทางข้างพลังงานแสงอาทิตย์)บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 4 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง
      ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 37. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (คุ้มหนองดินทราย) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
      จังหวัดศรีสะเกษ    (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปหนองกบ) บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง 
      ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ    (จา่ยขาดเงินสะสม) 
 39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางวันทอง) บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง 
       ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 40. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นไปบ้านเอก) บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
      จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน)  บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต าบลหญ้า     
      ปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงเห็ดค้ าคูณ) บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง
      ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามัคคี 2) บ้านโนนส านักหมู่ท่ี 8 ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง
      ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   (จ่ายขาดเงินสะสม) 
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 44. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หลังคลองอีสานเขียว 2 ฝั่ง) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอ 
       เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 45. โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  ต าบลหญ้าปล้อง    (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 46. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบลหญ้าปล้อง ต าบลหญ้าปล้อง      (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 47. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยดอนปู่ตา) บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ต าบลหญ้าปล้อง  
      (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 48. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 49. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
             50. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัด) 
    -  ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จ านวน 1 ตู้ 
    -  โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต  (จ านวน 15 ตัว)   

 51. จัดซื้อ ครุภัณฑ ์(กองคลัง)  
  -   ตู้เหล็กแบบ  2 บาน    จ านวน  4  ตู้ 
 52. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) 
  -  ชั้นวางแฟ้ม  20 ช่อง จ านวน 1 ตัว (กันเงินงบประมาณ) 
  -  ตู้เก็บกระเป๋านักเรียน  จ านวน  9  ตัว (กันเงินงบประมาณ) 
  -  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
      (กันเงินงบประมาณ) 
  - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน  1 เครื่อง (กันเงินงบประมาณ) 
 53. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
  -  เก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน   2   ตัว 
  -  โต๊ะท างาน จ านวน  2  ตัว 
  -  รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน (กันเงนิงบประมาณ) 
  -  ปั้มบาดาล ชับเมิสชิเบิ้ลขนาด 1.5  นิ้ว  จ านวน 2 ตัว 
  -  โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ขนาด  150 วัตต์  จ านวน 5 ตัว 
  -  ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12  นิ้ว หรือมากกว่า จ านวน 1 ตัว 
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง 
  -  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกถังหมึกพิมพ์ (Inkjet  Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 

045611313 ต่อ 12 0872393148 - 

นายอุดร วิเศษสังข์ รองประธานสภาอบต. 045611313 ต่อ 15 0810634045 - 

นายศุภกิจ ศิลาโชติ ส.อบต. หมู่ 5 045611313 ต่อ 15 0801553544 - 

นางปริศนา  เส็งโสตะ ผอ.ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสร้างเรือง 

045611313 ต่อ 15 0842852637 - 

นางสาวสมหมาย หลาวทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ช านาญการ 

045611313 ต่อ 15 0861573255 - 

นางสิริวัฒนา พรหมเมา นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ 

045611313 ต่อ 15 0869739913 - 

นายประวัติ สุริเย ตัวแทนประชาคมระดับ
ต าบล หมู่ 1 

045611313 ต่อ 15 - - 

นายสุน วิเศษสังข์ ตัวแทนประชาคมระดับ
ต าบล หมู่ 2 

045611313 ต่อ 15 - - 

นายสมบูรณ์ ขันตา ตัวแทนประชาคมระดับ
ต าบล หมู่ 2 

045611313 ต่อ 15 0833743442 - 

นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. 045611313 ต่อ 12 0872393148 - 

นางมัทนพร แก้ววงษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. 045611313 ต่อ 15 0862562843 - 

นางสาวเพ็ญประภา จ าปาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

045611313 ต่อ 15 0872425061 Phenprapa264
@gmail.com 

นายสุพจน์ ทองทิพย์ ส.อบต. หมู่ 6 045611313 ต่อ 15 0868799133 - 

นายมนต์เทียน จันตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 045611313 ต่อ 15 0801742607 - 

นายบุญเลิศ  เกษแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 045611313 ต่อ 15 0945178122 - 

นางพรทิพย์ แสงฟ้า ก านันต าบลหญ้าปล้อง 045611313 ต่อ 15 0881125745 - 
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2. คณะกรรมการติดตามแผน  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเล็ก ทวีพงษ์ ประธานสภา อบต. - 081-9778413 - 

 ผู้อ านวยการกองช่าง 045611313 ต่อ 14  - 

นางประกิจ ก าจัด ผู้อ านวยการกองคลัง 045611313 ต่อ 13 081-0722240 - 

นางสาวเทียนทอง พงศ์พีระ ตัวแทนประชาคมระดับต าบล - - - 

นางภัญกร วงแหวน ส.อบต. หมู่ 4 - 082-3686755 - 

นางบุญธรรม บุญล้ า  ตัวแทนประชาคมระดับต าบล - - - 

นายบุญส่ง ธิเดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 - 086-2476185 - 

นายรุ่ง ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 - 087-2404507 - 

นายทวี พงศ์พิระ ตัวแทนประชาคมระดับต าบล - - - 

นางมัทนพร แก้ววงษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. 045611313 ต่อ 15 086-2562843 - 

นายพลสุริยา ปัญจา ส.อบต. หมู่ 1 - 084-9584885 - 

 
 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. 045611313 ต่อ 12 087-2393148 - 

นางประกิจ ก าจัด ผู้อ านวยการกองคลัง 045611313 ต่อ 13 081-0722240 - 

นางสาวจันทร์สุดา จันทเขต ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 045611313 ต่อ 15 084-0363854 - 

นายสวาท จูมจันทร์ ผู้แทนประชาคมระดับต าบล - 088-0856424 - 

นางมารินทร์ ทวีพงษ์ ผู้แทนประชาคมระดับต าบล - 0841245916 - 

 ผู้อ านวยการกองช่าง 045611313 ต่อ 14  - 

นางภัคณา โพธิ์ชัย ตัวแทนประชาคมระดับต าบล  - - - 

นางมัทนพร แก้ววงษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. 045611313 ต่อ 15 086-2562843 - 

นางสาวเพ็ญประภา จ าปา
ทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

045611313 ต่อ 15 087-2425061 Phenprapa264
@gmail.com 

 

  
   
 
 
 
 
 



 
 
 

- 27 – 
 

 
 
  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หญ้าปล้องทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ   ณ   วันที่   2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 
 
   

(นายเสน่ห์  นามจันทรา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 


