
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หญ้าปล้อง จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 
6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.หญ้าปล้อง ต่อไป  ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หญ้าปล้อง สามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่าง ๆ ให้              
อบต.หญ้าปล้อง ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

 

 

(นายเสน่ห์  นามจันทรา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 
 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

ส านักงานปลัด    
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 
(ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564) 

************ 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

 
 

ส านักงานปลัด
(ยังไมด่ าเนินการ) 

2. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 ส านักงานปลัด
(ยังไมด่ าเนินการ) 

3. โครงการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
ส านักงานปลัด
(ยังไมด่ าเนินการ) 

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,456,000.00 2,004,000.00 2,004,000.00 4,452,000.00 
ส านักงานปลัด 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

5. เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000.00 747,800.00 747,800.00 1,748,200.00 
ส านักงานปลัด 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 27,500.00 22,000.00 62,500.00 
ส านักงานปลัด 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
หญ้าปล้อง 

110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

8. ส ารองจ่าย 200,000.00 11,800.00 11,800.00 188,200.00 
ส านักงานปลัด 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

9. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
 - และค่าตอบแทนฯ 

5,000.00 

 

50,000.00 

720.00 

 

27,000.00 

720.00 

 

27,000.00 

4,280.00 

 

23,000.00 

ส านักงานปลัด 
 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

10. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

11. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

 

 

 

 



 

- 2 – 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
12. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

13. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านวังไฮ 
หมู่ที่ 4 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 
ส านักงานปลัด 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

14. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านเอก หมู่ที่ 5 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

15. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านเอก หมู่ที่ 5 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

16. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

17. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 8 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

18. โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านร่วมใจและลด
อุบัติภัย ทางถนน 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
19. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

20. โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

21. โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

22. โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน ให้มีคุณภาพ 
ปลูกพืชตระกูลถั่ว ในนาข้าว 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

23. โครงการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 ส านักงานปลัด 
 (ยังไม่ด าเนินการ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

122,400.00 0.00 0.00 122,400.00 
กองการศึกษา 
 (ยังไมด่ าเนินการ) 

25. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 กองการศึกษา 
 (ไม่ได้ด าเนินการ) 

26. ค่าอาหารเสริม (นม) 753,225.00 90,567.12 90,567.12 662,657.88 
กองการศึกษา 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 

397,900.00 176,400.00 176,400.00 221,500.00 
กองการศึกษา 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

28. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 

47,460.00 0.00 0.00 47,460.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

29. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ 
เยาวชน หมู่ที่ 467 ต าบลหญ้าปล้อง เพ่ือศึกษา
สถานที่ส าคัญ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

30. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ 
เยาวชน หมู่ที่ 1 2 เพ่ือศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก
สถานที่ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

31. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

 

32. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

33. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
ส านักงานปลัด 
(ด าเนินการแล้ว

เสร็จ) 

34. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจ าปี ของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท
ศรีสะเกษ และงานกาชาด) 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
ส านักงานปลัด 
(ด าเนินการแล้ว

เสร็จ) 

35. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธี
หรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
ส านักงานปลัด 
(ด าเนินการแล้ว

เสร็จ) 

36. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม บริจาค
โลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
ส านักงานปลัด 
(ด าเนินการแล้ว

เสร็จ) 
37. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

38. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด 

188,000.00 0.00 0.00 188,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ต่อ) 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

39. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน เอกสร้างเรือง 

272,000.00 136,020.00 134,640.00 135,980.00 
กองการศึกษา 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

40. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน โนนแย้ 

420,000.00 192,060.00 192,060.00 227,940.00 
กองการศึกษา 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

41. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน หญ้าปล้อง 

452,000.00 223,740.00 223,740.00 228,260.00 
กองการศึกษา 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

42. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

43. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจ า
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 

99,900.00 0.00 0.00 99,900.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 
 

44. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเดิม พร้อม
ปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 

98,100.00 0.00 0.00 98,100.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 

45. โครงการจ้างเหมาขยายเขต เสียงตามสาย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 

98,600.00 0.00 0.00 98,600.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 

46. โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม ซอยยายจิน
บ้านโนนส านักหมู่ท่ี 8 (โอนตั้งจ่ายใหม่) 

99,500.00 0.00 0.00 99,500.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 

47. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
(ซอยรุ่งเรือง) บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต าบลหญ้า
ปล้อง 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 
 

กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

48. โครงการจัดซื้อชุดขยายเสียงตามสายพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดประจ าหอกระจายข่าว บ้าน
วังไฮ  หมู่ที่  4 (เพ่ิมเติม)  พร้อมติดตั้ง  (โอนตั้ง
จ่ายใหม่)  

98,600.00 0.00 0.00 98,600.00 

 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

49. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ
บุคลากร และศึกษาดูงาน 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 
 

ส านักงานปลัด 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

50. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 
 

ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

51. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,717.00 14,431.00 14,431.00 61,286.00 

 
ส านักงานปลัด 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 
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การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ต่อ) 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

52. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 36,345.00 2,913.00 2,913.00 33,432.00 
ส านักงานปลัด 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

53. โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วยัใส ไม่เสพ ไม่
ท้อง ไม่ติดเกมส์ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

54. ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จ านวน 1 ตู้ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

 55.โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 6  ฟุต   
  (จ านวน 15 x 1,800)  

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

56. ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  
  (จ านวน 4 x 5,500) 

22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 
กองคลัง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 

57. ชั้นวางแฟ้ม  20  ช่อง  จ านวน  1  ตัว   3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

58.ตู้เก็บกระเป๋านักเรียน (จ านวน 9 x 6,000) 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

59.เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink tank printer) จ านวน 1  
เครื่อง 

4,300.00 0.00 0.00 4,300.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

60.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  จ านวน  1  เครื่อง 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 
กองการศึกษา 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

61.เก้าอ้ีส านักงาน  (จ านวน 2 x 2,500) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
กองช่าง 

(ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 

62.โต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก จ านวน 2 x 7,000) 14,000.00 13,800.00 13,800.00 200.00 
กองช่าง 

(ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 

63.รถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน 854,000.00 0.00 0.00 854,000.00 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

64.ปั้มบาดาล ซับเมิสชิเบิ้ล  ขนาด 1.5 นิ้ว 
   (จ านวน 2x 20,000) 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 
65.โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ขนาด 150   
  วัตต์ (จ านวน 5 x 4,500) 

22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 
66.กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 16 ล้าน   
  พิกเซล หรือ มากกว่า จ านวน  1  ตัว 

17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 
กองช่าง 

(ยังไม่ด าเนินการ) 

67.ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล  จ านวน  1  ตัว 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

68.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 
กองช่าง 

(ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ต่อ) 
69.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  1 เครื่อง 
 

6,300.00 6,300.00 6,300.00 0.00 
กองช่าง 

(ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 

6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

70. โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัดแยกขยะต้น
ทาง 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

71. โครงการคลองสวย น้ าใส ต าบลหญ้า
ปล้อง 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

72. โครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี 
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 
 

ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

73. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักงานปลัด 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

 
รวม 15,565,347.00 3,757,051.12 3,757,051.12 11,808,295.88  
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สรุปผลการด าเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม  รอบ 6 เดือน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

(ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564) 
 *********************** 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 1 (สายหลัง
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง) ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   

150,000 148,000 148,000 2,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 2 (จากแยก
บ้ านห ญ้ าปล้ อ ง ไปบ้ านหอย ) ต าบล               
หญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ   

150,000 148,000 148,000 2,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

3. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองอีสานเขียว บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ท่ี 1,2 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง     
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

300,000 297,000 297,000 3,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นหลังวัดพระธาตุเรืองรองแยกไป
บ้านหนองโน) บ้านสร้างเรือง หมู่ ท่ี 3  
ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   

300,000 297,000 297,000 3,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นไปบ้านโนนหล่อ)บ้านวังไฮ             
หมู่ท่ี 4 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   

99,000 - - 99,000 กองช่าง 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นทาง
ข้ า งพลั ง ง านแสงอา ทิตย์ )บ้ านวั ง ไ ฮ                
หมู่ท่ี 4 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

98,000 95,000 95,000 3,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก               
(คุ้มหนองดินทราย) บ้านวังไฮ หมู่ ท่ี 4  
ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   

98,000 96,000 96,000 2,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

 



 
- 8 - 

 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นไปหนองกบ) บ้านเอก หมู่ท่ี 5 
ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

300,000 - - 300,000 กองช่าง 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยนางวันทอง) บ้านเอก หมู่ท่ี 5 
ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   

127,000 - - 127,000 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นไป
บ้านเอก) บ้านโนนหล่อ หมู่ ท่ี 6 ต าบล
หญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ   

300,000 288,000 288,000 12,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นไปสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน)  
บ้านโนนแย้ หมู่ ท่ี 7 ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

200,000 199,000 199,000 1,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยโรงเห็ดค้ าคูณ) บ้านโนนแย้ 
หมู่ท่ี 7 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    

99,400 - - 99,400 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยสามัคคี 2) บ้านโนนส านักหมู่ท่ี 
8 ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   

150,000 - - 150,000 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

14. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (คุ้ม
โนนขยอม) บ้านโนนส านัก หมู่ท่ี 8 ต าบล
หญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ   

150,000 - - 150,000 กองช่าง 
(ยังไมด่ าเนินการ) 

15. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หลัง
คลองอีสานเขียว 2 ฝั่ง) บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ท่ี 2  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  (งบนายก) 

106,000 - - 106,000 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

16. โครงการจ้างขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 2  ต าบล
หญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  (งบนายก) 

150,000 148,000 148,000 2,000 กองช่าง 
(ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ) 

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลหญ้าปล้อง ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (งบ
นายก) 

300,000 - - 300,000 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

18. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยดอนปู่ตา) บ้านสร้างเรือง หมู่ท่ี 
3 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จั งหวั ดศรี สะ เกษ  ( เหลื อจากไฟฟ้ า
การเกษตร) 

116,500 - - 116,500 กองช่าง 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

รวมทั้งสิ้นจ านวน  18  โครงการ         3,193,900 1,716,000 1,716,000 1,477,900  
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บัญชสีรุปผลการด าเนินงาน จ านวนโครงการ  รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถงึ 31 มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี (ข้อบัญญัติฯ) 

18 
(100%) 

- 
(0%) 

5 
(27.78%) 

13 
(72.22%) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้  (ข้อบัญญัติฯ) 

5 
(100%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

5 
(100%) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
   (ข้อบัญญัติฯ) 

19 
(100%) 

4 
(21.05%) 

5 
(26.32%) 

10 
(52.63%) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ข้อบัญญัติฯ) 6 
(100%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

6 
(100.00%) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ) 

21 
(100%) 

4 
(19.05%) 

2 
(9.52%) 

 

15 
(71.43%) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (ข้อบัญญัติฯ)  

4 
(100%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

4 
(100%) 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (จ่ายขาดเงินสะสม) 18 
(100%) 

9 
(50%) 

- 
(0%) 

9 
(50%) 

รวม 91 17 12 62 
คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนโครงการทั้งหมดทุกยุทธศาสตร์) 100 18.68 13.19 68.13 

 


