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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2564   

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ด้านพัฒนาการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

50,000.00 

35,110.00 35,110.00 

14,890.00 ส านักปลัด 

2. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักปลัด 

3. โครงการช่วยเหลือประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
ส านักปลัด 

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,456,000.00 6,116,900.00 6,116,900.00 339,100.00 ส านักปลัด 

5. เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,496,000.00 2,244,400.00 2,244,400.00 251,600.00 ส านักปลัด 

6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  90,000.00 63,000.00 63,000.00 27,000.00 ส านักปลัด 

7. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง  

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 
ส านักปลัด 

8. เงินส ารองจ่าย  377,230.00 356,165.00 356,165.00 21,065.00 ส านักปลัด 

9. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์  

5,000.00 1,320.00 1,320.00 3,680.00 
ส านักปลัด 

10. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ใน
พระราชประสงค์ บ้านหญ้าปล้อง หมู่
ที ่1  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
ส านักปลัด 

11. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักปลัด 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสร้างเรือง 
หมู่ที่ 3 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักปลัด 

13. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักปลัด 

14. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
บ้านเอก หมู่ที่ 5  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักปลัด 

15. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย แม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักปลัด 

16. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ใน
พระราชประสงค์ บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
ส านักปลัด 

17. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 8  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

ส านักปลัด 

18. โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านร่วมใจ
และลดอุบัติภัย ทางถนน  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักปลัด 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
19. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักปลัด 

20. โครงการศรีสะเกษพัฒนาตาม
แนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
ส านักปลัด 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

21. โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
ส านักปลัด 

22. โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน ให้มี
คุณภาพ ปลูกพืชตระกูลถั่ว ในนาข้าว  

0.00 0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด 

23. โครงการบริหารศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน  

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
ส านักปลัด 

3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน)  

125,800.00 125,800.00 125,800.00 0.00 
กอง

การศึกษา 

25. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 
กอง

การศึกษา 

26. ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียน  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

753,225.00 527,695.18 527,695.18 225,529.82 
กอง

การศึกษา 

27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน
ศพด.)  

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

การศึกษา 

28. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)  

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

การศึกษา 

29. โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 4,6,7 ต าบล
หญ้าปล้อง เพ่ือศึกษาสถานที่ส าคัญ 
(อุดหนุน ร.ร.บ้านโนนแย้)  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

กอง
การศึกษา 

30. โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 1, 2 เพ่ือ
ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่  
(อุดหนุน ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง) 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

กอง
การศึกษา 

31. - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 15,000  -. โครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 15,000 
(อุดหนุน ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง) 

30,000.00 

30,000.00 30,000.00 

0.00 

กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

32. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
 (อุดหนุน ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า) 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
กอง

การศึกษา 

33. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

ส านักปลัด 

34. โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปี ของจังหวัด(งาน
เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 
และงานกาชาด)  

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

ส านักปลัด 

35. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
งาน รัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาล  

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
ส านักปลัด 

36. โครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรม บริจาคโลหิตให้กับเหล่า
กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ  

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
ส านักปลัด 

37. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรี
สะเกษ  

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

ส านักปลัด 

38. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด  

23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 
กอง

การศึกษา 

39. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน 
เอกสร้างเรือง  

282,200.00 256,980.00 256,980.00 25,220.00 
กอง

การศึกษา 

40. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน 
โนนแย้  

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

การศึกษา 

41. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน 
หญ้าปล้อง  

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

การศึกษา 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      
42 . โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.
2564) “ศรีสะเกษเกมส์” และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 
37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวนเกมส์”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 

150,000.00 

150,000.00 150,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
43. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ประจ าหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่1  

99,900.00 99,500.00 99,500.00 400.00 
กองช่าง 

44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยรุ่งเรือง) บ้านโนนแย้ 
หมู่ที่ 7  

130,000.00 129,500.00 129,500.00 500.00 
กองช่าง 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
45. โครงการจัดซื้อชุดขยายเสียงตาม
สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุดประจ าหอ
กระจายข่าว บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4   
(เพ่ิมเติม)  พร้อมติดตั้ง   

98,600.00 98,500.00 98,500.00 100.00 

กองช่าง 

46.โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร
เดิม พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม บ้าน
สร้างเรือง หมู่ที่  3   

98,100.00 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
(กันเงิน

งบประมาณ 
98,100.00 

กองช่าง 

47. โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ าเดิม 
ซอยยายจินบ้านโนนส านัก หมู่ที่ 8  

99,500.00 99,000.00 99,000.00 500.00 
กองช่าง 

48.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  
(เส้นบ้านบาก)  ต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะ
เกษ    

52,027.64   

52,027.64   52,027.64   

0.00 

กองช่าง 

49.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  บ้านเอก หมู่ที่ 5 (เส้น
ดอนปู่ตา)  ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    

74,380.08   

74,380.08   74,380.08   

0.00 

กองช่าง 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

50.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 
(เส้นวังไฮรีสอร์ท) ต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะ
เกษ   

82,639.05   

82,639.05   82,639.05   0.00 กองช่าง 

51.  โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ
แปลงเพิ่มเพ่ือไม่ให้ไฟตก-ไฟดับ และ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ  
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านเอก หมู่ที่ 5 
เส้นทางปากทางบ้านเอก  ต าบลหญ้า
ปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ   

6,065.00 6,065.00 6,065.00 

0.00 กองช่าง 

52.  โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ
แปลงเพิ่มเพ่ือไม่ให้ไฟตก-ไฟดับ และ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ   
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  
ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  

6,065.00 6,065.00 6,065.00 0.00 

กองช่าง 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (จ่ายขาดเงินสะสม 2564) 
53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 
(สายหลังโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง) 
ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ   

150,000.00    

148,000.00 148,000.00 2,000.00 

กองช่าง 

54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 
(จากแยกบ้านหญ้าปล้องไปบ้านหอย)  
ต าบลหญ้าปล้อง   

150,000.00    

148,000.00 148,000.00 2,000.00 

กองช่าง 

55. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลองอีสานเขียว บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1,2 ต าบลหญ้าปล้อง  

300,000.00    
297,000.00 297,000.00 3,000.00 

กองช่าง 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(เส้นหลังวัดพระธาตุ
เรืองรองแยกไปบ้านหนองโน) บ้าน
สร้างเรือง หมู่ที่ 3  ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะ
เกษ   

300,000.00 

297,000.00 297,000.00 3,000.00 

กองช่าง 

57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นไปบ้านโนนหล่อ)
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ   

99,000.00 93,000.00 93,000.00 6,000.00 กองช่าง 

58. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(เส้นทางข้างพลังงานแสงอาทิตย์)
บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 4 ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ  

98,000.00 

95,000.00 95,000.00 3,000.00 

กองช่าง 

59. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(คุ้มหนองดินทราย) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 
4  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   

98,000.00 

96,000.00 96,000.00 2,000.00 

กองช่าง 

60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นไปหนองกบ) บ้าน
เอก  หมู่ ที่  5  ต า บลหญ้ าปล้ อ ง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ   

300,000.00 

299,000.00 299,000.00 1,000.00 

กองช่าง 

61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยนางวันทอง) บ้าน
เอก หมู่ที่ 5 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   

127,000.00 

126,000.00 126,000.00 1,000.00 

กองช่าง 

62. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(เส้นไปบ้านเอก) บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 
6 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   

300,000.00 

288,000.00 288,000.00 12,000.00 

กองช่าง 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นไปสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน)  บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต าบล
หญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 กองช่าง 

64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยโรงเห็ดค้ าคูณ) บ้าน
โนนแย้ หมู่ที่  7 ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะ
เกษ    

99,400.00 98,400.00 98,400.00 1,000.00 กองช่าง 

65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยสามัคคี 2) บ้านโนน
ส านั กหมู่ ที่  8  ต าบลหญ้ าปล้ อ ง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะ
เกษ   

150,000.00 

149,000.00 149,000.00 1,000.00 

กองช่าง 

66. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(คุ้มโนนขยอม) บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 
8 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

150,000.00 

0.00 0.00 150,000.00 

กองช่าง 

67. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(หลังคลองอีสานเขียว 2 ฝั่ง) บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ   

106,000.00 

104,000.00 104,000.00 2,000.00 

กองช่าง 

68. โครงการจ้างขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 
2  ต าบลหญ้าปล้อง     

150,000.00 
148,000.00 148,000.00 2,000.00 

กองช่าง 

69. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในต าบลหญ้าปล้อง ต าบลหญ้า
ปล้อง  

300,000.00    
297,000.00 297,000.00 3,000.00 

กองช่าง 

70. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยดอนปู่ตา) บ้านสร้าง
เรือง หมู่ที่ 3 ต าบลหญ้าปล้อง  

116,500.00 
114,000.00 114,000.00 2,500.00 

กองช่าง 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
71. โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ประสิทธิภาพบุคลากร และศึกษาดู
งาน  

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 
ส านักปลัด 

72. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น  428,800.00 0.00 0.00 428,800.00 ส านักปลัด 

73. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  75,717.00 42,348.95 42,348.95 33,368.05 ส านักปลัด 

74. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  36,345.00 2,913.00 2,913.00 33,432.00 ส านักปลัด 

75. โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วยัใส ไม่
เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักปลัด 

76. ส านักปลัด (จัดซื้อครุภัณฑ์)      
 - ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จ านวน 1 ตู้ 5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 ส านักปลัด 

 - โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต  
(จ านวน 15 ตัว  x 1,800.-บาท) 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 
ส านักปลัด 

77. กองคลัง (จัดซื้อครุภัณฑ์)      
 - ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  
  (จ านวน 4 ตู้ x 5,900.- บาท) 

23,600.00 
23,600.00 23,600.00 

0.00 
กองคลัง 

78.กองการศึกษา (จัดซื้อครุภัณฑ์)      

 - ชั้นวางแฟ้ม  20 ช่อง จ านวน 1 ตัว 3,700.00 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
3,700.00 

กอง
การศึกษา 

- ตู้เก็บกระเป๋านักเรียน   
 (จ านวน 9 ตัว x 6,000.- บาท 

54,000.00 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
54,000.00 

กอง
การศึกษา 

 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

4,300.00 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
4,300.00 

กอง
การศึกษา 

 - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
(480 Watts) จ านวน  1 เครื่อง 

2,500.00 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
2,500.00 

กอง
การศึกษา 

79. กองช่าง  (จัดซื้อครุภัณฑ์)      
 - เก้าอ้ีส านักงาน 
  (จ านวน 2 ตัว x 2,500.-บาท) 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
กองช่าง 

- โต๊ะท างาน  
(จ านวน 2 ตัว x 7,000.-  บาท) 

14,000.00 13,800.00 13,800.00 200.00 
กองช่าง 

- รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 854,000.00 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
854,000.00 

กองช่าง 
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ชื่อโครงการตามแผน งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
- ปั้มบาดาล ชับเมิสชิเบิ้ลขนาด 
1.5  นิ้ว  (จ านวน 2 x  
20,000.- บาท) 

40,000.00 39,900.00 39,900.00 100.00 
กองช่าง 

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 
ขนาด  150 วัตต์ (จ านวน 5 ตัว
x4,500.-บาท) 

22,500.00 11,000.00 11,000.00 11,500.00 
กองช่าง 

- กล้องถ่ายรูป  ความละเอียด  
16 ล้านพิกเซลหรือมากกว่า 
จ านวน 1 ตัว 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
กองช่าง 

- ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12  นิ้ว หรือ
มากกว่า จ านวน 1 ตัว 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
กองช่าง 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับประมวลผล จ านวน  1  
เครื่อง 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 
กองช่าง 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกถัง
หมึกพิมพ์ (Inkjet  Printer) 
ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 
เครื่อง 

6,300.00 

6,300.00 6,300.00 

0.00 

กองช่าง 

6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
80. โครงการชุมชนต้นแบบ ลด
คัดแยกขยะต้นทาง  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักปลัด 

81. โครงการคลองสวย น้ าใส 
ต าบลหญ้าปล้อง  

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
ส านักปลัด 

82. โครงการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  

14,600.00 0.00 0.00 14,600.00 
ส านักปลัด 

83. โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
ส านักปลัด 

รวม 18,947,253.77 15,116,548.90 15,116,548.90 3,830,704.87  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายแยกตามแผนยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล าดับที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน จ านวนเงิน 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี      

18 7 11 8,926,895.00 

2 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

5 - 5 - 

3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

19 13 6 2,335,815.18 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 27 1 3,644,076.77 
5 การพัฒนาด้านการเมืองการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

9 6 3 209,761.95 

6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม    

4 4 - - 

รวม 83 57 26 15,116,548.90 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


