
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

****************************************** 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท .สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประช าชนทราบ รวมตลอดท้ัง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  ข้อ 30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หญ้าปล้อง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย  
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.หญ้าปล้อง  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ของ อบต.หญ้าปล้อง 
           "เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดีมคีวามปลอดภัย การคมนาคมสะดวก" 
ข. พันธกิจ ของอบต.หญ้าปล้อง  
     1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ต าบล  
     3. จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     4. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง   
     5. บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     7. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดย
ยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หญ้าปล้องได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
         3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         4. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
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การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
        1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ีน 
        2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้  
        3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินงานตาม
แนวเกษตรอินทรีย์ 
 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
        2. แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
        3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
        4. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        5. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน สะพาน บล็อกคัลเวิร์ท 
        2. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้ า แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
        3. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือ
การเกษตร 
        4. แนวทางการพัฒนา การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ไฟฟูาเพ่ือสาธารณะ  และ
โทรศัพท์สาธารณะ 
        5. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
        1. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  ที่มีประสิทธิภาพ 
        2. แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน และการเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการเมืองและการบริหาร 
 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
        2. แนวทางการพัฒนา การจัดการระบบน้ าเสีย การบ าบัดและจัดการขยะ 
        3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4. แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

 

 

 

/-ง.  การวางแผน…………………… 
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ง.  การวางแผน 
      อบต.หญ้าปล้อง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  ต่อไป  
      อบต.หญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ.2561- 2564) 

 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

43 10,071,440.00 40 10,733,200.00 45 10,444,400.00 45 10,444,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ 

25 1,694,000.00 25 1,724,000.00 25 1,724,000.00 25 1,724,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

49 7,234,712.00 67 7,637,297.00 58 7,160,072.00 58 7,160,072.00 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 125 72,886,000.00 135 72,593,800.00 134 72,806,000.00 133 72,606,000.00 
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

21 931,592.00 20 1,256,520.00 20 933,592.00 20 933,592.00 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 28,215,000.00 28 28,255,000.00 28 28,310,000.00 28 28,310,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

43 10,071,440.00 40 10,733,200.00 45 10,444,400.00 45 10,444,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ 

25 1,694,000.00 25 1,724,000.00 25 1,724,000.00 25 1,724,000.00 

รวม 289 121,032,744.00 315 122,199,817.00 310 
121,378,064.0

0 
309 

121,178,064.0
0 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา 4  ปี เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ 
 

 
 

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  4  ปี  เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร ์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารอบต.หญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  26  กันยายน  2560   โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ งบประมาณ 17,534,444.- บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  12 8,505,440.00 

2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้  4 179,000.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 18 3,896,912.00 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 4,490,500.00 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 4 217,592.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 245,000.00 

รวม 71 17,534,444.00 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 
เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร ์
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต .หญ้าปล้อง มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,000.00 - เพื่อฉีดวัคซีนปูองกัน
โรค พิษสุนัขบ้า แก่
สุนัข แมว  

- จ านวนสุนัข, แมว 
ได้รับการ ฉีดวุคซีน
อย่างทั่วทั่วถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ลดความเสี่ยง ต่อโรค
นั้น ๆ 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(อบต.จ านวน 682 
คน/เดือน/ปี) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,432,400.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพให้กับคนชราใน
พื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง  

- ให้ความช่วยเหลือ
คนชราในพื้นที่ต าบล
หญ้าปล้อง(อบต.
จ านวน 682 คน) 

3. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(อบต.จ านวน 260 
คน/800 /เดือน/ปี) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,496,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะหเ์พื่อการยัง
ชีพให้คนพิการในพ้ืนท่ี
ต าบลหญ้าปล้อง  

- ให้ความช่วยเหลือ
คนพิการ ในพ้ืนท่ี
ต าบลหญ้าปล้อง
(อบต.จ านวน 260 
คน) 

4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
(อบต.จ านวน 15 คน 
/500/เดือน/ปี) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์ใน
พื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง  

- ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเอดส์ ในเขต 
อบต.(อบต.จ านวน 
15 คน) 

5. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองทุนหลักประกัน
สขุภาพ อบต.หญ้า
ปล้อง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 - เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ, ปูองกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาล 
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก  

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบล หญ้าปล้อง(หมู่ 
1-8)  

6. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ี

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ หมู่ที่ 1-8 อบต. 
หญ้าปล้อง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 - เพื่อสงเคราะห์การยัง
ชีพ ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ และยากจน  

-จัดซื้ออาหาร,
เครื่องนุ่งห่ม, ยา
รักษาโรค และอื่นๆ 
ที่จ าเป็น หมู่ที่ 1 -8 

7. การพัฒนาด้านการส่งเสรมิ
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 - เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์ 

- ตั้งจุดตรวจและ
บริการ อปพร. แยก
บ้านวังไฮ ช่วง
เทศกาลฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ อปพร.
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ  

-ฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร.ในสังกัดมี
ประสิทธิภาพ 

9. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิตให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ(อุดหนุน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 - เพื่อให้บริการและ
อ านวยความ สะดวกแก่ผู้
มาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ
เหล่ากาชาตจังหวัดศรีสะ
เกษ  

- หมู่ที่ 1-8 ต. หญ้า
ปล้อง 

10. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุน 
งบประมาณการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 
(อุดหนุน ศอ.ปส.จว.
ศก.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การอ านวยการ บริหาร
จัดการการด าเนินการ
ปูองกัน เฝูาระวังแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ
(ภาพรวม)  

- ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
อปท.ในพื้นที่จงัหวัด
ศรีสะเกษองค์การ
บริหารส่วนต าบล
จ านวน 179 แห่งๆ 
ละ 5,000 บาท 

11. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการอุดหนุน
ส านักงานท่ีดินจังหวัด
ศรีสะเกษ (อุดหนุน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

44,040.00 - เพื่อเป็นค่ารางวัดที่
สาธารณประโยชน์โนนปุา
ยางม.6 ม.7 ม. 8 

- ค่ารางวัดที่
สาธารณประโยชน์
โนนปุายาง ม.6 ม.7 
ม. 8 

12. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรม 
ชาติใน ต าบลหญ้า
ปล้อง ฯลฯ  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 มีสาธารณภัยเกิดขึน้ หรือ
บรรเทา ความเดือดร้อน
ของประชาชน  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได ้

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนท่ัวไป 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 - เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและ 
ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ 
ทักษะ ด้านอาชีพ 
ตลอดจนสร้างโอกาส  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได ้

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

โครงการสร้างความ
ยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียงต้นแบบ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือน 
หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบพ่ึงพา ตัวเองได ้ 

- หมู่ที่ 5 ต. 
หญ้าปล ้

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

โครงการศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนว ทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

89,000.00 - เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ 
ศรีสะเกษพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการน้อมน า 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง 
รัชกาลที ่9  

- 1 หมู่บ้าน ต. 
หญ้าปล้อง 

17. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

154,700.00 - เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
เพิ่ม ประสิทธิภาพในด้าน
พัฒนาการของ เด็กปฐมวัย  

- ศูนย์ฯ 3 ศูนย์ มี
สื่อ การเรียนการ
สอนเพียงพอกับ 
การพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน 

18. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร 
อบต.หลังเก่าเพื่อใช้เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอก ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

99,000.00 - เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเอก  

- หมู่ที่ 5 ต. หญ้า
ปล้อง 

19. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ หมู่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ 
เพื่อตระหนักถึง ความส าคัญ
ของเด็กนักเรียน และ 
เยาวชน  

- เด็ก/นักเรียนใน
พื้นที่ ต าบลหญ้า
ปล้อง 

20. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) - 
โรงเรียน - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

820,312.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม(นม) ให้แก่ เด็กเล็ก
,เด็กอนุบาลและ โรงเรียน 
ซึ่งสกัด(สพฐ.)  

- โรงเรียนในเขต 
บริการอบต. 3 
แห่ง - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

21. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

490,400.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์  

- ศพด.บ้านเอก - 
ศพด.บ้านโนนหล่อ 
- โนนแย้ - ศพด.
บ้านหญ้าปล้อง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการมุงหลังคาสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนหล่อ-โนนแย้ หมู่ที ่6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.00 -เพื่อมุงหลัดคาสนามเด็ก
เล่น ให้กับ ศพด.บ้านโนน
หล่อ-โนนแย ้ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 8 
เมตร - ศพด.บ้านโนน
หล่อ - โนนแย้ หมู่ที่ 
6 ต. หญ้าปล้อง 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการก่อสร้างโรงครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหล่อ-
โนนแย ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

137,500.00 -เพื่อก่อสร้างโรงครัว 
ให้กับ ศพด.บ้านโนนหล่อ-
โนนแย ้ 

กว้าง 3.20 เมตร ยาว 
4 เมตร - ศพด.บ้าน
โนนหล่อ - โนนแย้ 
หมู่ที่ 6 ต. หญ้าปล้อง 

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช ต าบลหญ้าปล้อง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 - เพื่อเป็นการอนุรักษา
มรดก ภูมิปัญญาทาง
วัฒนาธรรมของคน ใน
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และ น าไปสู่การสร้าง
รายได้ให้ชุมชน  

- กิจกรรมส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม ใน
ต าบลหญ้าปล้อง ปีละ 
1 กิจกรรม 

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจัดกิจกรรมถวายพระ
เพลิง พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการจัดกิจกรรม 
ถวายพระเพลิง
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรามหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  

ประชาชนในต าบล
หญ้าปล้อง 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรของ
ประชาชนต าบลหญ้าปล้อง 
(คชจ.ตามโครงการ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

341,500.00 - เพื่อถวายพระราชกุศล 
ในการถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ประชาชนได้
แสดงความอาลัยและได้ 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงถึง
ความจงรักภักด ี 

กลุ่มสตรี กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
โรงเรียนในพื้นที่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชน หมู่ที่ 1-8 
ต าบลหญ้าปล้อง  

27. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 4, 6, 7 
ต าบลหญ้าปล้อง เพื่อศึกษา
สถานท่ีส าคัญ (อุดหนุน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 - เพื่อศึกษาและเรียนรู้จาก
ประสบ การณ์จริง - เด็ก
เยาวชนได้รับความรู้ที่
หลาก หลายจากสถานท่ี
จริง  

- เด็กและเยาวชน 
บ้านวังไฮ,บ้านโนน
หล่อ,บ้านโนนแย้ ที่
เรียนใน โรงเรียนบ้าน
โนนแย้  
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

28. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาการศึกษา
เด็กของและเยาวชนหมู่ที่ 1, 
2 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี (อุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 - เพื่อศึกษา แหล่งเรียนรู้
นอกเหนือ จากท่ีมีใน
ท้องถิ่นตนเอง - เด็กและ
เยาวชน มีความรักและ 
ห่วงแหนและบ ารุงรักษาปู
ชนียสถาน  

- เด็กและเยาวชน 
บ้านหญ้าปล้องหมู่ 
1, 2 ต.หญ้าปลอ้ง 
ที่เรียนในโรงเรียน
บ้านหญ้าปล้อง 

29. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- โครงการพัฒนาการศึกษา
ของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 
3, 5 ต.หญ้าปล้อง เพื่อ
ศึกษา สถานส าคัญและ
แหล่งเรียนรู้ของ ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ - 
โครงการเข้าค่ายธรรมะ
ส าหรับเด็ก และเยาวชน 
(อุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 - เพื่อให้เด็กและยาวชน มี
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
สถาน ที่ส าคัญของท้องถิ่น 
ของประเทศชาติ - เพื่อใช้
จ่ายตามโครงการ เข้าค่าย
ธรรมะ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน  

- เด็กเยาวชน 
บ้านเอก และ
สร้างเรือง หมู่ที่ 3, 
5 ต.หญ้าปล้อง ที่
เรียนในโรงเรียน
บ้าน เอกสร้าง
เรือง 

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน (สพฐ.) ในเขต 
(อุดหนุน)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,244,000.00 - เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน เป็น
ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่
เด็กเล็ก, เด็กอนุบาลและ 
โรงเรียนซึ่งสกัด(สพฐ.)  

โรงเรียนบ้านเอก
สร้างเรืองโรงเรียน
บ้านโนนแย้
โรงเรียนบ้านหญ้า
ปล้อง 

31. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการเข้าค่ายอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางวิถีพุทธ
(โรงเรียนสุจริต) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 - เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา ข้ึน
พื้นฐาน รร.สุจริต 5 
ประการ - เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ  

- นักเรียนร.ร. สิริ
เกศน้อมกล้า ครู
และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

32. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลประจ าป ีของ
จังหวัด(งานเทศกาลปีใหม่สี่
เผ่าไทศรีสะเกษ และงาน
กาชาด) (อุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ท่ีวันส าคัญต่างๆ 
ของจังหวัด  

- อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ 

33. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
(อุดหนุนอบต.หนองไฮ) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 - เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  

- มีศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ 
ประชาชนของ 
อปท. อ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

34. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กบ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 
(จ้างเหมาบริการ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 - เพื่อให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการ 
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของ อปท. ด้าน
อาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม และ ความ
ปลอดภัย  

- ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 

35. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายหลัง
โรงเรียนบ้านหญ้า
ปล้อง) บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ที ่1 ต.หญ้าปล้อง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 198,300.00 - เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ สัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 316 ตร.ม.) หมู่ที่ 
1 ต. หญ้าปล้อง 

36. การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอย 4) หญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 1 ต.หญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.10 เมตร (มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.
ม.) หมู่ที่ 1 ต. หญ้าปล้อง 

37. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 
ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

189,500.00 - เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง
ในชุมชน - ลดปัญหา
น้ าเน่าเสีย  

วางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร (จ านวน 70 ท่อน) 
หมู่ที่ 1 ต. หญ้าปล้อง 

38. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นหนองขาม) 
หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

207,500.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 336 ตร.ม) หมู่ที่ 
2 ต. หญ้าปล้อง 

39. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก (หน้า
ประปาหมู่บ้าน) บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต. 
หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

42,000.00 - เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง
ในชุมชน - ลดปัญหา
น้ าเน่าเสีย  

วางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร (จ านวน 25 ท่อน) 
หมู่ที่ 2 ต. หญ้าปล้อง 

40. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว ประจ า
หมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง 
หมู่ที่ 3 ต.หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 - เพื่อรับฟังข้อมูล
ข่าวสารใน ชุมชน  

หมู่ที่ 3 ต. หญ้าปล้อง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

41. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลอกสันคลอง
อีสานเขียว สองข้างทาง
หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเรือง- 
หมู่ที่ 5 บ้านเอก ต.หญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

359,000.00 - เพื่อขุดลอกคลอง
อีสานเขียวเพื่อ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจาก
อุทกภัยและ ภัยแล้ง  

หมู่ที่ 3 ต.หญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ต.
หญ้าปล้อง 

42. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เพิ่มเติมไหล่ทาง 
หมู่ที่ 4 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

ข้างละ 1 เมตร กว้าง 1 เมตร 
ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 154 
ตร.ม) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต. 
หญ้าปล้อง 

43. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 4 ต.หญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 - เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ สัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 82 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
(หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อย
กว่า 65.60 ลบ.ม) บ้านวังไฮ หมู่
ที่ 4 ต. หญ้าปล้อง 

44. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง
ขยายเสียง ตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ประจ าหอกระจายขา่ว
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.
หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

55,000.00 - เพื่อรับฟังข้อมูล
ข่าวสารใน ชุมชน  

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.หญ้าปล้อง 

45. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว ประจ า
หมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 
5 ต.หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 - เพื่อรับฟังข้อมูล
ข่าวสารใน ชุมชน  

หมู่ที่ 5 ต. หญ้าปล้อง 

46. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนหล่อ หมู่
ที่ 6 ต.หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

249,500.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม) หมู่ที่ 6 ต. หญ้า
ปล้อง 

47. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 
7 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

199,500.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 58.50 เมตร 
หนา 0.10(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 234 ตร.ม) เมตร หมู่ที่ 7 ต. 
หญ้าปล้อง 
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48. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียง ตามสายพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ประจ าหอกระจายข่าว
บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต.หญ้า
ปล้อง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 - เพื่อรับฟังข้อมูล
ข่าวสารใน ชุมชน  

บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต.
หญ้าปล้อง 

49. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนส านัก(ซอยรัตนป
ระสพ) หมู่ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 98,700.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4 เมตรยาว 54 
เมตร หนา 0.10 (มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม) 
เมตร หมู่ที่ 8 ต. หญ้า
ปล้อง 

50. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนส านัก (คุ้มโนนขยอม) 
หมู่ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 33.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร (มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 167.50 
ตร.ม) หมู่ที่ 8 ต. หญ้า
ปล้อง 

51. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนส านัก (ซอยเฟริสรี
สอร์ท) หมู่ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 61 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีขนาดพื้นท่ี ไม่
น้อยกว่า 244 ตร.ม) หมู่
ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 

52. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถ อบต.หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

490,000.00 - เพื่อก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถ อบต.หญ้า
ปล้อง  

กว้าง 7 เมตร ยาว 15 
เมตร อบต.หญ้าปล้อง 

53. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอยข้างบ้าน อบต.ค ามูล) บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.หญ้า
ปล้อง (จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 81,300.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 54 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร (มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
135 ตร.ม.) หมู่ที่ 2 ต. 
หญ้าปล้อง 

54. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลอกรางระบายน้ าเสีย 
ภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง ฝา
ตะแกรงเหล็ก/บ่อพักน้ าใหม่ 
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 (จ่าย
ขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 118,400.00 - เพื่อลอกรางระบาย
น้ าเสีย ภายในหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง ฝาตะแกรง
เหล็ก/บ่อพักน้ าใหม ่ 

ความยาว 350 เมตร หมู่
ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง 
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55. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นไปคลอง
อีสานเขียว) (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

เงินสะสม 199,100.00 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 315 ตร.ม.) หมู่ที่ 3 ต. 
หญ้าปล้อง 

56. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นทางไปบ้าน
โนนหล่อ หมู่ที่ 6) (จ่าย
ขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 199,400.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 260 ตร.ม.) หมู่ที่ 4 ต. 
หญ้าปล้อง 

57. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยข้างบ้าน
ประธานตา) (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

เงินสะสม 98,900.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พ้ืนท่ี  

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 210 ตร.ม.) หมู่ที่ 6 ต. 
หญ้าปล้อง 

58. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร เดิมถนน คสล. 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 99,900.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 140 ตร.ม.) หมู่ที่ 6 ต. 
หญ้าปล้อง 

59. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
(จุดเริ่มต้นบ้านนางเอก) 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 200,000.00 - เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน  

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 84 เมตร 
หมู่ที่ 7 ต. หญ้าปล้อง 

60. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเฟริสรีสอร์ท 
(เพิ่มเติม) (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

เงินสะสม 199,700.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม.) หมู่
ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 

61. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ผิวจราจรเดิม
ภายในเขตพื้นท่ี บริการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล หญ้าปล้อง หมู่ที่ 
1-8 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 90,000.00 - เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก - สร้างความ
เจริญให้พื้นที ่ 

หมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง 

62. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ฝาย มข.บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 (จ่าย
ขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 86,300.00 - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ฝาย มข. บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 1  

บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต. หญ้า
ปล้อง 
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63. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ประปาบ้านเอก หมู่ที่ 
5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

เงินสะสม 330,000.00 - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
เพื่อ อุปโภคบริโภค  

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต. 
หญ้าปล้อง 

64. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
เลือกตั้งของอบต. และ
กรณีคณะกรรมการ 
เลือกตั้งมีค าสั่งให้เลือก ตั้ง
ใหม่ และกรณีอื่นๆ)  

- ประชาชน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ในเขตต าบล
หญ้าปล้อง 

65. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

49,602.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งเงิน 
สมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม  

- ลูกจ้าง อบต.หญ้า
ปล้อง 

66. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

149,990.00 - เพื่อส่งเงินสมทบเข้า
กองทุน บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  

- ข้าราชการ อบต.หญ้า
ปล้อง 

67. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการ อบต.สัญจร รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000.00 - เพื่อจัดหน่วยบริการ
ต่างๆ ออกไป ให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี - 
รับทราบปัญหาความ 
ต้องการในชุมชน  

- จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ อาทิเช่น กศน.
,ปศุสัตว์อ าเภอ , เกษตร
,พช,ร.พ.สส.สร้างเรือง 
ไปให้บริการประชาชน 
หมู่ที่ 1-8 

68. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นสร้าง
ปุารักษ์น้ า (โอนตั้ง
จ่ายใหม่) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 - เพื่อจัดท าโครงการ
ท้องถิ่นสร้างปุารักษ์น้ า 

- โครงการท้องถิ่นสร้าง
ปุารักษ์น้ า 

69. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และพัฒนา
เส้นทาง ไปวัดพระ
ธาตุเรืองรอง บ้าน
สร้างเรืองหมู่ที่ 3 ต. 
หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาเส้นทาง ไป
พระธานุเรืองรองเพื่อ
ส่งเสริม การท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง  

- เส้นทางไปพระธาตุ
เรืองรอง (แยกบ้าน
วังไฮ-พระธาตุ 
เรืองรอง) 
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70. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชน
ต้นแบบ ลดคัดแยก
ขยะต้นทาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัด
แยกขยะต้นทาง - เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
คัดแยกขยะต้นทางและสามารถ
คัดแยก ขยะเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ท้ังการ รีไซเคิลและการแปร
รูปเป็นพลังงาน  

- หมู่ที่ 1 - 8 ต. 
หญ้าปล้อง 

71. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวย 
น้ าใส ต าบลหญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิต ส านึกและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
แหล่งน้ า คู คลอง - เพื่อปรับปรุง 
ฟื้นฟู คุณภาพน้ า 

- ประชาชน จ านวน 
60 คน กลุ่ม อปพร. 
จ านวน 20 คน อสม. 
จ านวน 20 คน 
เจ้าหน้าท่ีและ 
พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 30 คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  อบต.หญ้าปล้อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  44  โครงการ จ านวนเงิน 12,531,026.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 41 
โครงการ  จ านวนเงิน 12,047,526.-  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้  ดังนี้ 
        

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

11 7,685,606.60 11 7,685,606.60 

2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

3 80,714.00 3 80,714.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

15 3,410,785.10 15 3,410,785.10 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 929,700.00 5 446,200.00 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

3 199,520.00 3 199,520.00 

6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 224,700.00 4 224,700.00 

รวม 44 12,531,025.70 41 12,047,525.70 
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ลงนามในสัญญา ปี 2561 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หญ้าปล้อง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

3,000.00 1,820.00 ฏ33 06/03/2561 2 

 44,920.00 ฏ 19/04/2561 2 

2. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(อบต.จ านวน 682 
คน/เดือน/ปี) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,432,400.00 431,400.00 ฏ/ 03/10/2560 1 

 432,000.00 ฏ/ 03/11/2560 1 

 430,100.00 ฏ/ 06/12/2560 1 

 426,500.00 ฏ/ 03/01/2561 1 

 427,100.00 ฏ/ 05/02/2561 1 

 425,600.00 ฏ/ 05/03/2561 1 

 423,500.00 ฏ/61 04/04/2561 1 

 424,900.00 ฏ/61 04/05/2561 1 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

 421,300.00 ฏ/61 07/06/2561 1 

 424,100.00 ฏ/61 04/07/2561 1 

 418,000.00 ฏ/61 03/08/2561 1 

 417,300.00 ฏ/61 04/09/2561 1 

3. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(อบต.จ านวน 260 
คน/800 /เดือน/ปี) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,496,000.00 179,200.00 ฏ/ 03/10/2560 1 

 190,400.00 ฏ/ 03/11/2560 1 

 186,400.00 ฏ/ 05/12/2560 1 

 183,200.00 ฏ/ 03/01/2561 1 

 184,000.00 ฎ/ 05/02/2561 1 

 184,000.00 ฏ/ 05/03/2561 1 

 182,400.00 ฏ/61 04/04/2561 1 

 183,200.00 ฏ/ 04/05/2561 1 

 182,400.00 ฏ/61 06/06/2561 1 

 184,000.00 ฏ/61 04/07/2561 1 

 183,200.00 ฏ/61 03/08/2561 1 

 183,200.00 ฏ/61 05/09/2561 1 

4. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
(อบต.จ านวน 15 คน 
/500/เดือน/ปี) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 6,000.00 ฏ/ 03/10/2560 1 

 6,000.00 ฏ/ 03/11/2560 1 

 6,000.00 ฏ/ 04/12/2560 1 

 5,500.00 ฏ/ 03/01/2561 1 

 5,500.00 ฏ/ 05/02/2561 1 

 6,000.00 ฏ/ 05/03/2561 1 

 6,500.00 ฏ/61 04/04/2561 1 

 6,000.00 ฏ/61 03/05/2561 1 

 6,000.00 ฏ/61 05/06/2561 1 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

 6,000.00 ฏ/61 04/07/2561 1 

 6,000.00 ฏ/61 03/08/2561 1 

 6,000.00 ฏ/61 05/09/2561 1 

5. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 110,000.00 ฏ248/493 12/06/2561 1 

6. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 6,600.00 ฏ/ 06/11/2560 2 

 32,320.00 ฏ/ 31/12/2560 7 

7. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 37,102.60 ฏ/61 10/07/2561 2 

8. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการขอรับการ
สนับสนุนกจิกรรมบริจาค
โลหิตให้กับเหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ
(อุดหนุน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 15,000.00 ฏ/ 16/11/2560 1 

9. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณ
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดจงัหวัด
ศรีสะเกษ (อุดหนุน 
ศอ.ปส.จว.ศก.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 5,000.00 ฏ254/498 12/06/2561 1 

10. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอุดหนุน
ส านักงานท่ีดินจังหวัดศรี
สะเกษ (อุดหนุน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

44,040.00 44,040.00 ฏ328/614 16/08/2561 1 

11. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรม ชาติใน 
ต าบลหญ้าปล้อง ฯลฯ 
(เงินส ารองจ่าย) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 8,272.00 ฏ/61 17/05/2561 1 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได ้

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนท่ัวไป 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 19,249.00 ฏ/61 25/07/2561 1 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได ้

โครงการสร้างความยั่งยืน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง
ต้นแบบ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 12,165.00 ฏ/61 05/09/2561 1 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได ้

โครงการศรีสะเกษพัฒนา
ตามแนว ทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

89,000.00 49,300.00 ฏ/61 10/09/2561 2 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

154,700.00 154,700.00 ฏ33/61 27/12/2560 1 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร 
อบต.หลังเก่าเพื่อใช้เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 
ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

99,000.00 92,500.00 ธนากร 
พงษ์พีระ 

06/07/2561 30 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ หมู่ 1 - 8 ต. หญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 120,000.00 ฏ/ 13/01/2561 3 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) - 
โรงเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

820,312.00 45,020.36 ฏ36/11 09/01/2561 1 

 38,881.22 ฏ95/61 06/06/2561 1 

 40,927.60 ฏ96/61 06/06/2561 1 

 36,834.84 ฏ98/61 06/06/2561 1 

 72,960.60 ฏ99/61 06/06/2561 1 

 21,062.58 ฏ123/61 24/08/2561 1 

 40,052.46 ฏ125/61 24/08/2561 1 

 38,032.40 ฏ125/61 24/08/2561 1 

 41,835.64 ฏ136/61 25/09/2561 1 

 38,032.40 กันเงินเดือน 
ก.ย. 28/09/2561 1 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

 67,799.40 กันเงิน นมปิด
เทอม 30/10/2561 1 

 13,896.96 ฏ36/61 09/01/2561 1 

 12,502.00 ฏ95/61 06/06/2561 1 

 13,160.00 ฏ96/61 06/06/2561 1 

 13,160.00 ฏ97/61 06/06/2561 1 

 11,844.00 ฏ98/61 06/06/2561 1 

 23,460.00 ฏ99/61 06/06/2561 1 

 7,165.62 ฏ123/61 24/08/2561 1 

 13,416.62 ฏ124/61 24/08/2561 1 

 12,633.60 ฏ125/61 24/08/2561 1 

 13,291.60 ฏ136/61 24/08/2561 1 

 12,633.60 ฏ/61 28/09/2561 1 

 22,521.60 ฏ/61 31/10/2561 1 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

490,400.00 78,720.00 ฏ12/61 06/11/2560 1 

 46,080.00 ฏ18/61 13/11/2560 1 

 118,000.00 ฏ38/61 17/01/2561 1 

 49,680.00 ฏ82/61 02/05/2561 1 

 25,920.00 ฏ83/61 02/05/2561 1 

 25,920.00 ฏ84/61 02/05/2561 1 

 33,500.00 ฏ110/61 04/07/2561 1 

 64,320.00 ฏ111/61 04/07/2561 1 

 30,820.00 ฏ112/61 04/07/2561 1 

20. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการก่อสร้าง
โรงครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านโนน
หล่อ-โนนแย ้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

137,500.00 128,500.00 ฏ129 /บัว
ผัน ค า
หาญ 

10/09/2561 1 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรของ
ประชาชนต าบลหญ้าปล้อง 
(คชจ.ตามโครงการ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

341,500.00 287,500.00 ฏ22 06/11/2560 1 

 20,000.00 ฏ23 06/11/2560 1 

 17,000.00 ฏ24 06/11/2560 1 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 4, 6, 7 
ต าบลหญ้าปล้อง เพื่อศึกษา
สถานท่ีส าคัญ (อุดหนุน) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 ฏ/ 18/01/2561 3 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาการศึกษาเด็ก
ของและเยาวชนหมู่ที่ 1, 2 เพื่อ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
(อุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ฏ/ 18/01/2561 3 

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 3, 5 ต.
หญ้าปล้อง เพื่อศึกษา สถาน
ส าคัญและแหลง่เรียนรู้ของ ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ - 
โครงการเข้าค่ายธรรมะส าหรับ
เด็ก และเยาวชน (อุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 20,000.00 ฏ58/61 15/02/2561 1 

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน (สพฐ.) ในเขต (อุดหนุน)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,244,000.00 136,840.00 ฏ11/61 06/04/2560 1 

 174,160.00 ฏ17/61 13/11/2560 1 

 311,000.00 ฏ37/61 17/01/2561 1 

 112,000.00 ฏ85/61 10/05/2561 1 

 74,000.00 ฏ86/61 09/03/2561 1 

 105,000.00 ฏ92/61 30/05/2561 1 

 112,000.00 ฏ114/61 17/07/2561 1 

 72,000.00 ฏ115/61 17/07/2561 1 

 105,000.00 ฏ116/61 17/07/2561 1 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถี
พุทธ(โรงเรียนสุจริต) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ฏ
105/250 

27/06/2561 1 

27. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าป ีของจังหวัด(งาน
เทศกาลปีใหม่สี่เผา่ไทศรีสะเกษ 
และงานกาชาด) (อุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 15,000.00 ฏ/ 27/11/2560 1 

28. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ (อุดหนุน
อบต.หนองไฮ) 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 ฏ/ 24/11/2560 1 

29. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 (จ้าง
เหมาบริการ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 99,500.00 ฎ/61 10/05/2561 30 

30. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 
4) หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต.หญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 59,500.00 ทุมณี
ก่อสร้าง 

23/08/2561 30 

31. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 1 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

189,500.00 185,500.00 ส.การ
โยธา 

28/09/2561 120 

32. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก (หน้าประปาหมู่บ้าน) บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

42,000.00 39,200.00 บัวผัน ค า
หาร 

23/08/2561 30 

33. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เพิ่มเติมไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ต. หญ้า
ปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 99,000.00 บ.ส.การ
โยธา 

23/08/2561 30 

34. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่
ที่ 4 ต.หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 99,000.00 ทุมมณ ี 25/09/2561 30 

35. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนแย้ หมู่ที่ 7 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

199,500.00 199,000.00 ส.การ
โยธา 

27/09/2561 60 

36. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนส านัก (คุ้มโนนขยอม) หมู่ที่ 8 
ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,500.00 99,000.00 ทุมมณี
ก่อสร้าง 

25/09/2561 60 

37. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนส านัก (ซอยเฟริสรีสอร์ท) หมู่
ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 149,500.00 บ.ส.การ
โยธา 

23/08/2561 30 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

38. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

49,602.00 2,052.00 ฎ/61 02/10/2560 1 

 2,052.00 ฏ/61 01/11/2560 1 

 2,052.00 ฏ/61 01/12/2560 1 

 2,052.00 ฏ/61 01/01/2561 1 

 2,052.00 ฏ/61 01/02/2561 1 

 2,052.00 ฏ/61 01/03/2561 1 

 2,052.00 ฏ/61 26/04/2561 1 

 2,326.00 ฏ/61 28/05/2561 1 

 3,880.00 ฏ/61 26/06/2561 1 

 3,880.00 ฏ/61 31/07/2561 1 

 3,880.00 ฏ/61 29/08/2561 1 

 3,880.00 ฏ/61 26/09/2561 1 

39. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

149,990.00 149,990.00 ฏ/ 10/11/2560 1 

40. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการ อบต.สัญจร รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000.00 17,320.00 ฏ/61 06/03/2561 2 

41. การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นสร้างปุารักษ์น้ า 
(โอนต้ังจ่ายใหม่) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 13,500.00 ฎ/61 26/09/2561 1 

42. การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาเส้นทาง ไปวัดพระธาตุ
เรืองรอง บ้านสร้างเรืองหมู่ท่ี 3 
ต. หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 75,000.00 ฏ/399 21/09/2561 7 

43. การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัด
แยกขยะต้นทาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 13,000.00 ฏ141 14/03/2561 2 

 23,400.00 ฏ146 15/03/2561 1 

44. การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวย น้ าใส ต าบล
หญ้าปล้อง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 99,800.00 ฏ368 14/09/2561 2 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561  อบต.หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

43.0 10.07 12.0 8.51 11.0 7.69 11.0 7.69 11.0 7.69 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

25.0 1.69 4.0 0.18 3.0 0.08 3.0 0.08 3.0 0.08 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

49.0 7.23 18.0 3.90 15.0 3.41 15.0 3.41 15.0 3.41 

4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 125.0 72.89 29.0 4.49 8.0 0.93 5.0 0.45 5.0 0.45 

5.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

21.0 0.93 4.0 0.22 3.0 0.20 3.0 0.20 3.0 0.20 

6.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26.0 28.22 4.0 0.24 4.0 0.22 4.0 0.22 4.0 0.22 

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการ  เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแท่งแสดงงบประมาณเปรียบเทียบตามขั้นตอน 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
            อบต.หญ้าปล้อง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ      
 1. โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
     2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อบต.จ านวน 682 คน/เดือน/ปี) 
     3. เบี้ยยังชีพคนพิการ (อบต.จ านวน 260 คน/800 /เดือน/ปี) 
     4. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (อบต.จ านวน 15 คน /500/เดือน/ปี) 
     5. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง  
     6. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 7. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
     8. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ(อุดหนุน) 
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 9. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการปูองกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ  
    (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.ศก.) 
     10. โครงการอุดหนุนส านักงานท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ (อุดหนุน) 
     11. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรม ชาติใน ต าบลหญ้าปล้อง ฯลฯ (เงินส ารองจ่าย) 
     12. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
     13. โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ 
     14. โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     15. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
     16. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าเพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก ต. หญ้าปล้อง 
     17. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง 
     18. ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     19. โครงการค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     20. โครงการก่อสร้างโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 
     21. โครงการร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
      ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของประชาชนต าบลหญ้าปล้อง (คชจ.ตามโครงการ) 
     22. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 4, 6, 7 ต าบลหญ้าปล้อง เพ่ือศึกษาสถานที่ส าคัญ 
      (อุดหนุน) 
     23. โครงการพัฒนาการศึกษาเด็กของและเยาวชนหมู่ที่ 1, 2 เพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อุดหนุน) 
     24. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 3, 5 ต.หญ้าปล้อง เพื่อศึกษา สถานส าคัญและ 

      แหล่งเรียนรู้ของ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ - โครงการเข้าค่ายธรรมะส าหรับเด็ก และเยาวชน (อุดหนุน) 
     25. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต (อุดหนุน)  
     26. โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ(โรงเรียนสุจริต) 
     27. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจ าปี ของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ และ 
      งานกาชาด) (อุดหนุน) 
     28. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           อ าเภอเมืองศรีสะเกษ (อุดหนุนอบต.หนองไฮ) 
     29. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 (จ้างเหมาบริการ) 
     30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 4) หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง 
     31. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (หน้าประปาหมู่บ้าน) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต. หญ้าปล้อง 
     32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ิมเติมไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ต. หญ้าปล้อง 
     33. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ต.หญ้าปล้อง 
     34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนส านัก (ซอยเฟริสรีสอร์ท) หมู่ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง 
     35. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
     36. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) 
     37. โครงการ อบต.สัญจร 
 38. โครงการท้องถิ่นสร้างปุารักษ์น้ า (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
         39. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง ไปวัดพระธาตุเรืองรอง บ้านสร้างเรืองหมู่ท่ี 3 ต. หญ้าปล้อง 
     40. โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัดแยกขยะต้นทาง 
     41. โครงการคลองสวย น้ าใส ต าบลหญ้าปล้อง 
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42. โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ต าบลหญ้าปล้อง   งบประมาณ    50,000.-  บาท  (กันเงินงบประมาณ) 
43. โครงการมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 125,000.- บาท 
44. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 1 ต. หญ้าปล้อง งบประมาณ  189,500.- บาท (ลงนามในสัญญา) 
45. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นหนองขาม) หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง งบประมาณ  207,500.- บาท (กันเงินงบประมาณ) 
46. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ต.หญ้าปล้อง งบประมาณ 70,000.- บาท 
     (กันเงินงบประมาณ) 
47. โครงการลอกสันคลองอีสานเขียว สองข้างทางหมู่ท่ี 3 บ้านสร้างเรือง- หมู่ที่ 5 บ้านเอก ต.หญ้าปล้อง   งบประมาณ    
     359,000.- บาท  (กันเงินงบประมาณ) 
48. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจ าหอกระจายข่าวบ้านวังไฮ หมู่ท่ี 4  
     ต.หญ้าปล้อง  งบประมาณ  50,500.- บาท  (กันเงินงบประมาณ)  
49. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญ้าปล้อง งบประมาณ  70,000 .- บาท  
      (กันเงินงบประมาณ) 
50. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหล่อ หมู่ท่ี  6 ต.หญ้าปล้อง  งบประมาณ  249,500.- บาท  (กันเงินงบประมาณ) 
51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7 ต. หญ้าปล้อง  งบประมาณ 199,500.- บาท (ลงนามในสัญญา) 
52. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจ าหอกระจายข่าวบ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7  
     ต.หญ้าปล้อง  งบประมาณ  50,000.- บาท  (กันเงินงบประมาณ) 
53. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนส านัก (คุ้มโนนขยอม)  หมู่ที่ 8  ต. หญ้าปล้อง  งบประมาณ 99,500.- บาท 
      (ลงนามในสัญญา) 
54. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง  
     งบประมาณ  198,300.- บาท  (จ่ายขาดเงินสะสม)  ระหว่างด าเนินงาน 
55. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนส านัก(ซอยรัตนประสพ) หมู่ที่ 8  ต. หญ้าปล้อง งบประมาณ  98,700.- บาท 
     (จ่ายขาดเงินสะสม)   
56. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้าน อบต.ค ามูล) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง  81,300.- บาท 
    (จ่ายขาดเงินสะสม) ระหว่างด าเนินงาน 
57. โครงการลอกรางระบายน้ าเสีย ภายในหมู่บ้านพร้อมติดต้ัง ฝาตะแกรงเหล็ก/บ่อพักน้ าใหม่ บ้านหญ้าปล้อง  
     หมู่ที่ 2  งบประมาณ  118,400 .- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) ระหว่างด าเนินงาน 
58. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นไปคลองอีสานเขียว) งบประมาณ 199,100.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 
     (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
59. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นทางไปบ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6)  งบประมาณ  199,400.- บาท  (จ่ายขาดเงินสะสม)   
     (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
60. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านประธานตา) งบประมาณ 98,900.- บาท  (จ่ายขาดเงินสะสม)  
    (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
61. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมถนน คสล. งบประมาณ  99,900.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
62. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (จุดเริ่มต้นบ้านนางเอก)  งบประมาณ  200,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)   
     (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
63. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเฟริสรีสอร์ท (เพิ่มเติม) งบประมาณ 199,700.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)  
     (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
64. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรเดิมภายในเขตพื้นที่ บริการองค์การบริหารส่วนต าบล หญ้าปล้อง หมู่ท่ี 1-8  
      งบประมาณ 90,000.- บาท  (จ่ายขาดเงินสะสม)  (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
65. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาย มข.บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1  งบประมาณ  86,300.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)  
     (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
66. โครงการขยายเขตประปาบ้านเอก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 330,000.- บาท (ลงนามในสัญญา) (จ่ายขาดเงินสะสม) 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ท าหน้าที่เป็น เบอรมื์อถือ 

นายเสน่ห์  นามจันทรา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ประธานกรรมการ 087-2393148 

นายอุดร   วิเศษสังข์ ส.อบต.  หมู่ 1 กรรมการ 081-0634045 

นายศุภกิจ  ศิลาโชติ ส.อบต.  หมู่ 5 กรรมการ 088-3588128 

นายสุพจน์  ทองทิพย์ ส.อบต.  หมู่ 6 กรรมการ 086-8799133 

นายมนเทียน  จันตะ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 080-1742607 

นายประสาท  กึ่งวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 080-4779379 

นางพรทิพย์  แสงฟูา  ก านันต าบลหญ้าปล้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ 088-1125745 

นางสุมนา  จันทร์หอม ผอ.ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.สร้างเรือง กรรมการ 087-4506552 

นางสาวสมหมาย หลาวทอง       นักวิชาการพัฒนาชุมชุนช านาญการ กรรมการ 086-1573255 

นางสาวสิริวัฒนา  พรหมแสง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 086-9739913 

นายประวัติ  สุริเย ตัวแทนประชาคมระดับต าบล หมู่ 1 กรรมการ - 

นายสุน  วิเศษสังข์ ตัวแทนประชาคมระดับต าบล หมู่ 1 กรรมการ - 

นายสมบูรณ์  ขันตา ตัวแทนประชาคมระดับต าบล  หมู่ 2 กรรมการ - 

นายเสน่ห์   นามจันทรา ปลัด  อบต. กรรมการ/เลขาฯ 087-2393148 

นางมัทนพร  แก้ววงษา หัวหน้าส านักปลัด อบต.            ผู้ช่วยเลขานุการ 086-2562843 

นางสาวเพ็ญประภา จ าปาทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 087-2425061 
 

2. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น 
            -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   -   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ท าหน้าที่เป็น เบอร์มือถือ 

นายเสน่ห์  นามจันทรา ปลัด อบต.   ประธานกรรมการ 087-2393148 

นายอภิชา  มูลเสนา ผอ.กองช่าง กรรมการ 089-2847961 

นางประกิจ  ก าจัด ผอ.กองคลัง กรรมการ 081-0722240 

นางมัทนพร  แก้ววงษา หัวหน้าส านักปลัด อบต.            กรรมการ 086-2562843 

นางสาวจันทร์สุดา  จันทเขต ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 097-3289598 

นายสวาท  จูมจันทร์            ตัวแทนประชาคมระดับต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 088-0856424 

นายบุญด ารง  คงรักกิจ             ตัวแทนประชาคมระดับต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 085-3003271 

นางบุษบา   โพธิ์ชัย                ตัวแทนประชาคมระดับต าบล กรรมการ - 

นางสาวเพ็ญประภา  จ าปาทอง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              เลขานุการ 087-2425061 
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  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หญ้าปล้องทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

 

 

 

(นายเสน่ห์  นามจันทรา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 


