รายงานการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

จัดทาโดย
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหญ้าปล้อง
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

องค์การบริหารส่วนตาบลหญ้าปล้อง โทร 045-611313 ต่อ 15
www.yaplonglocal.go.th/ yaplong.obtssk@gmail.com

ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตาบลหญ้าปล้อง อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
งบตาม
ลงนามใน
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ข้อบัญญัติ
สัญญา
รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขข้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00 สานักงานปลัด
(ยังไม่ดาเนินการ)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
สานักงานปลัด
30,000.00
0.00
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
0.00
หมู่ที่ 1-8 อบต. หญ้าปล้อง
3. โครงการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหาร
สานักงานปลัด
30,000.00
0.00
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
0.00
ส่วนตาบลหญ้าปล้อง
0.00
2,886,400.00 สานักงานปลัด
4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดิม 701 คน ตั้งเพิ่ม 98
6,224,400.00
3,338,000.00
(อยู่ระหว่าง
คน) (อบต.จานวน 799 คน/เดือน/ปี)
ดาเนินการ)
0.00
1,149,600.00 สานักงานปลัด
5. เบี้ยยังชีพคนพิการ (เดิม 225 คน ตั้งเพิ่ม 25
2,400,000.00
1,250,400.00
(อยู่ระหว่าง
คน) (อบต.จานวน 250 คน/800 /เดือน/ปี)
ดาเนินการ)
ชื่อโครงการ

6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เดิม 12 คน ตั้งเพิ่ม 3
คน) (อบต.จานวน 15 คน /500/เดือน/ปี)
7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
หญ้าปล้อง
8. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรม ชาติใน
ตาบลหญ้าปล้อง ฯลฯ (เงินสารองจ่าย)

90,000.00
110,000.00
200,000.00

1,500.00
0.00
0.00

45,000.00
110,000.00
17,029.00

43,500.00 สานักงานปลัด
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

0.00 สานักงานปลัด
(ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

182,971.00 สานักงานปลัด
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ในพื้นที่ตาบลหญ้าปล้อง

20,000.00

0.00

0.00

สานักงานปลัด
20,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)

10. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

5,000.00

0.00

3,940.00

สานักงานปลัด
1,060.00 (ดาเนินการแล้ว

11. โครงการฝึกปฏิบัติการแผนป้องกันภัย พิบัติ
ในตาบล - ซ้อมแผนดับเพลิง - แผนการอพยพ
ผู้ประสบภัย

เสร็จ)

สานักงานปลัด
30,000.00

0.00

0.00

30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
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งบตาม
ลงนามใน
เบิกจ่าย
ข้อบัญญัติ
สัญญา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
12. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
30,000.00
0.00
0.00
และประชาชนทั่วไป
13. โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทาง
89,000.00
0.00
0.00
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14. โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
20,000.00
0.00
0.00
พอเพียงต้นแบบ
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทา
เกษตรอินทรีย์หมู่บ้านต้นแบบ ตามหลักปรัชญา
30,000.00
0.00
0.00
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ

16. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

149,600.00

0.00

149,600.00

คงเหลือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงานปลัด
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
สานักงานปลัด
89,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
สานักงานปลัด
20,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
สานักงานปลัด
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)

กองการศึกษา

0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

17. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

120,000.00

0.00

120,000.00

กองการศึกษา

0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

18. ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียน - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

755,161.00 135,265.20

19. ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

481,200.00

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3-5 ปี)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน หมู่ที่ 4,6,7 ตาบลหญ้าปล้อง เพื่อ
ศึกษาสถานที่สาคัญ (อุดหนุน ร.ร.บ้านโนนแย้)
22. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน หมู่ที่ 1, 2 เพื่อศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก
สถานที่ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง)
23. - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง)
24. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (อุดหนุน ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า)
25. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอเมืองศรีสะเกษ (อุดหนุน)

149,234.40

กองการศึกษา

470,661.40 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

0.00

367,200.00

กองการศึกษา
114,000.00 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

65,540.00

0.00

0.00

กองการศึกษา
65,540.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
กองการศึกษา

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
กองการศึกษา

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)

30,000.00

0.00

30,000.00

กองการศึกษา
0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

30,000.00

0.00

0.00

กองการศึกษา
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
กองการศึกษา

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
งบตาม
ลงนามใน
ชื่อโครงการ
เบิกจ่าย
ข้อบัญญัติ
สัญญา
26. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจาปี ของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท
15,000.00
0.00 15,000.00
ศรีสะเกษ และงานกาชาด) (อุดหนุน)
27. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม บริจาค
โลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ
15,000.00
0.00 15,000.00
(อุดหนุน)
28. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
5,000.00
0.00
5,000.00
จังหวัดศรีสะเกษ (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.ศก.)
29. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.เมืองศรีสะเกษ)
10,000.00
0.00
0.00
(อุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองศรีสะเกษ)

คงเหลือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

สานักงานปลัด
0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

สานักงานปลัด
0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

สานักงานปลัด
10,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
กองการศึกษา

30. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด

188,000.00

31. โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 กองการศึกษา

20,000.00

0.00

0.00

กองการศึกษา
20,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)

32. โครงการค้นหา "แหลม ศรีสะเกษ" เยาวชน
คนเก่งกีฬามวย
33. โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน การเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47
(พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขัน
กีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564)
นครลาดวนเกมส์

0.00

188,000.00

0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

(ยังไม่ดาเนินการ)

กองการศึกษา
(ยังไม่ดาเนินการ)

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
34. โครงการปรับปรุงปูกระเบื้อง พื้นที่อาคาร
ศพด.บ้านเอก หมู่ที่ 5
35. โครงการปรับปรุงปูกระเบื้อง โรงอาหาร
ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ หมู่ที่ 6
36. โครงการก่อสร้างห้องสมุด รักการอ่านตาบล
หญ้าปล้อง

135,000.00

0.00

133,000.00

กองช่าง

2,000.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

50,000.00

0.00

49,500.00

กองช่าง

500.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

250,000.00

0.00

231,000.00

กองช่าง

19,000.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

37. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต. หญ้าปล้อง

199,300.00 198,000.00

38. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านวังไฮ หมู่
ที่ 4 ต.หญ้าปล้อง

108,400.00

0.00

กองช่าง

1,300.00 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

0.00

0.00

กองช่าง
108,400.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ชื่อโครงการ
39. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต บ้าน
วังไฮ หมู่ที่ 4 (ซอยเอกวิวัฒน์) ต.หญ้าปล้อง
40. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเอก หมู่ที่
5 ต.หญ้าปล้อง
41. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยเฟริสรี
สอร์ท) บ้านโนนสานัก หมู่ที่ 8 ต. หญ้าปล้อง
42. (อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.
ศรีสะเกษ) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 (เส้นไปบ้าน
บาก) ต.หญ้าปล้อง
43. (อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.
ศรีสะเกษ) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 (สายฮ่อง
ขี้หมา) ต.หญ้าปล้อง
44. (อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ.ศรีสะเกษ) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 (เส้นไปดอน
ปู่ตาหนองไผ่) ต.หญ้าปล้อง
45. (อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.
ศรีสะเกษ) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 (เส้นไปบ้าน
โนนแดง) ต.หญ้าปล้อง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
76,400.00

ลงนามใน
สัญญา

เบิกจ่าย

72,500.00

0.00

คงเหลือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

3,900.00 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

200,000.00 198,000.00

0.00

กองช่าง

2,000.00 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

199,300.00

0.00

0.00

กองช่าง
199,300.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
กองช่าง

197,030.00

0.00

0.00

197,030.00

(ยังไม่ดาเนินการ)

กองช่าง
83,355.00

0.00

0.00

83,355.00

(ยังไม่ดาเนินการ)

กองช่าง
45,318.00

0.00

0.00

45,318.00

(ยังไม่ดาเนินการ)

กองช่าง
139,541.00

0.00

0.00

139,541.00

(ยังไม่ดาเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
46. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ
บุคลากร และศึกษาดูงาน

300,000.00

47. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น

400,000.00

48. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

0.00

283,140.00

สานักงานปลัด

16,860.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

75,300.00

0.00
0.00

0.00
28,777.00

400,000.00 สานักงานปลัด
(ยังไม่ดาเนินการ)

สานักงานปลัด

46,523.00 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

49. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

36,144.00

0.00

3,903.00

สานักงานปลัด
32,241.00 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

50. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)

110,000.00

0.00

110,000.00

สานักงานปลัด
0.00 (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)
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ชื่อโครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

ลงนามใน
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
51. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
30,000.00
0.00
0.00
เส้นทาง ไปวัดพระธาตุเรืองรอง
52. โครงการจัดทาและติดตั้งป้าย
30,000.00
0.00
0.00
ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวพระธาตุเรืองรอง
53. โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัดแยกขยะต้น
30,000.00
0.00
0.00
ทาง
54. โครงการคลองสวย น้าใส ตาบลหญ้าปล้อง
55. โครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
รวม

สานักงานปลัด
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
สานักงานปลัด
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)
สานักงานปลัด
30,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00 สานักงานปลัด

50,000.00

0.00

0.00

สานักงานปลัด
50,000.00 (ยังไม่ดาเนินการ)

(ยังไม่ดาเนินการ)

14,322,989.00 605,265.20 6,662,723.40 7,055,000.40

บัญชีสรุปผลการดาเนินงาน จานวนโครงการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหญ้าปล้อง อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ทั้งหมด
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนา
11
2
4
(100%)
(18.19%)
(36.36%)
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเอง
4
(100%)
และแข่งขันได้
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
18
8
2
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนโครงการทั้งหมดทุกยุทธศาสตร์)

จานวนโครงการ
ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
5
(45.45%)

4
(100%)

8

(100%)

(44.44%)

(11.12%)

(44.44%)

12

3

3

6

(100%)

(25.00%)

(25.00%)

(50.00%)

5

2

2

1

(100%)

(40.00%)

(40.00%)

(20.00%)

5

-

-

5

(100%)

55
100

(100%)

15
27.27

11
20.00

29
52.73

