ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่ผู้บริหาร
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หญ้าปล้อง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต .
หญ้าปล้อง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.หญ้าปล้อง
"เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดีมีความปลอดภัย การคมนาคมสะดวก"
ข. พันธกิจ ของอบต.หญ้าปล้อง
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ตาบล
3. จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง
5. บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึง
พอใจ โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หญ้าปล้องได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

-2การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขี้น
2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ดาเนินงานตามแนวเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
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 ถังเก็บน้า แหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค
3. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้า ทางระบายน้า และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ
เพื่อการเกษตร
4. แนวทางการพัฒนา การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบไฟฟูาเพื่อการเกษตร ไฟฟูาเพื่อสาธารณะ
และโทรศัพท์สาธารณะ
5. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมือง
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
1. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน และการเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหาร
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนา การจัดการระบบน้าเสีย การบาบัดและจัดการขยะ
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
/-ง. การวางแผน……………………
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ง. การวางแผน
อบต.หญ้าปล้อง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (3 / 4) (พ.ศ. 25622564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.หญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (3 / 4) (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2561 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (3 / 4) (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศาสตร์
จานวน
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

2562
งบประมาณ

จานวน

2563
งบประมาณ

จานวน

46

10,937,200.00

46

10,569,400.00

46

10,569,400.00

25

1,724,000.00

25

1,724,000.00

25

1,724,000.00

61

7,162,297.00

59

7,160,072.00

59

7,160,072.00

146

76,846,800.00

143

75,879,000.00

142

75,679,000.00

21

1,276,520.00

21

933,592.00

21

933,592.00

29

28,325,000.00

29

28,310,000.00

29

28,310,000.00

328

126,271,817.00

323

124,576,064.00

322

124,376,064.00

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 / 4 (2562 – 2564) เปรียบเทียบยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพั ฒ นา 4 ปี
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2564
งบประมาณ

การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว
การส่งเสริ มสร้ างสังคมทีการเสริ
่
มสร้ างเศรษฐกิจฐานการพัฒนาด้ านการศึกษา
การพัฒนาด้ านการเมืองการ
การพัฒนาด้ านโครงสร้ าง
การจัดการ
เข้ มแข็งและการพัฒนา รากให้ พงึ่ ตนเองและแข่งขัน ศาสนา วัฒนธรรม และ
บริ หารและการพัฒนา
พื ้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ได้
นันทนาการ
บุคลากรท้ องถิ่น
สิง่ แวดล้ อม

2562

46

25

61

146

21

29

2563

46

25

59

143

21

29

2564

46

25

59

142

21

29
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ผู้บริหารอบต.หญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และมี
ผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 58 โครงการ
งบประมาณ 16,260,533.- บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

รพัฒนาด้ านการส่งเสริ มสร้ างสังคมที่เข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

12

8,670,200.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเสริ มสร้ างเศรษฐกิจฐานรากให้ พงึ่ ตนเองและ
แข่งขันได้

4

169,000.00

การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

15

3,166,317.00

การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน

18

3,314,800.00

การพัฒนาด้ านการเมืองการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น

4

685,216.00

การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

5

255,000.00

58

16,260,533.00

รวม

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ
เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างสังคมที่เข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างเศรษฐกิจฐานรากให้ พงึ่ ตนเองและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หญ้าปล้อง มีดังนี้
แหล่งที่มา
งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านการ
โครงการปูองกันโรค เงินอุดหนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
พิษสุนัขบ้าภายใต้ ทั่วไป
เข้มแข็งและการพัฒนา โครงการสัตว์ปลอด
คุณภาพชีวิตที่ดี
โรถ คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี
2. การพัฒนาด้านการ
โครงการเบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
ผู้สูงอายุ
ทั่วไป
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

3. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการเบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุน
คนพิการ (อบต.
ทั่วไป
จานวน 260 คน/
800 /เดือน/ปี)

4. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการเบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุน
ผู้ปุวยเอดส์ (อบต. ทั่วไป
จานวน 12 คน
/500/เดือน/ปี)

5. การพัฒนาด้านการ
กองทุนหลักประกัน เงินอุดหนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
สุขภาพ อบต.หญ้า ทั่วไป
เข้มแข็งและการพัฒนา ปล้อง
คุณภาพชีวิตที่ดี

6. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการขอรับการ เงินอุดหนุน
สนับสนุนกิจกรรม ทั่วไป
บริจาคโลหิตให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ(อุดหนุน)

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

50,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย - หมู่ที่ 1 - 8 ต.
สาหรับการดาเนิน หญ้าปล้อง
การโครงการรณรงค์
และปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ในพื้นที่

5,785,200.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สังเคราะเพื่การยังชีพ
ให้กับคนชราในพื้นที่
ตาบลหญ้าปล้อง

- ให้ความ
ช่วยเหลือคนชรา
ในพื้นที่ตาบลหญ้า
ปล้อง (อบต.
จานวน 682 คน)
2,496,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน - ให้ความ
สงเคราะห์เพื่อการยัง ช่วยเหลือคนพิการ
ชีพให้คนพิการใน ในพื้นที่ตาบลหญ้า
พื้นที่ตาบล หญ้า ปล้อง(อบต.
ปล้อง
จานวน 260 คน)
90,000.00 - เพื่อสงเคราะห์เบี้ย - ให้ความ
ยังชีพผู้ ปุวยเอดส์ ช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส์ ในเขต อบต.
(อบต.จานวน 12
คน)
110,000.00 - เพื่อสร้างเสริม
- ประชาชนใน
สุขภาพ, ปูองกันโรค พื้นที่ตาบล หญ้า
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ปล้อง(หมู่ 1-8)
และการ
รักษาพยาบาล ระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก
15,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน - หมู่ที่ 1-8 ต.
อุดหนุน ให้แก่ที่ทา หญ้าปล้อง
การปกครองอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ

-6แหล่งที่มา
งบประมาณ
7. การพัฒนาด้านการ
โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ ศูนย์ปฏิบัติการ ทั่วไป
เข้มแข็งและการพัฒนา พลังแผ่นดิน
คุณภาพชีวิตที่ดี
เอาชนะยาเสพติด
อาเภอ (อุดหนุน)
8. การพัฒนาด้านการ
โครงการปูองกัน เงินอุดหนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ และแก้ไขปัญหา ทั่วไป
เข้มแข็งและการพัฒนา และเฝูาระวังยา
คุณภาพชีวิตที่ดี
เสพติด (อุดหนุน
ศอ.ปส.จว.ศก.)
ที่

ยุทธศาสตร์

9. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพความ
เข้มแข็งในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.)(อุดหนุน
อาเภอเมืองศรีสะ
เกษ)
10. การพัฒนาด้านการ
โครงการศูนย์
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ ปฏิบัติการร่วมใน
เข้มแข็งและการพัฒนา การช่วยเหลือ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ
(อุดหนุน)
11. การพัฒนาด้านการ
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ การจัดงาน
เข้มแข็งและการพัฒนา เทศกาลประจาปี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของจังหวัด(งาน
เทศกาลปีใหม่สี่เผ่า
ไทศรีสะเกษ และ
งานกาชาด)
(อุดหนุน)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

30,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ให้แก่ ที่ทา
การปกครองอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ
5,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอานวยการ
บริหารจัดการการ
ดาเนินการปูองกัน เฝูา
ระวังแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ(ภาพรวม)
4,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ให้แก่ ที่ทา
การปกครองอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ

20,000.00 - เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ

ผลผลิต
- อบรมเยาวชนใน
และนอก
สถานศึกษา

- ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
อปท.

หมู่ที่ 1 - 8

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมืองศรีสะ
เกษ
15,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน
- อุดหนุนที่ทาการ
อุดหนุน ให้แก่ที่ทากร ปกครองอาเภอ
ปกครองอาเภอเมือง เมืองศรีสะเกษ

-7ที่

ยุทธศาสตร์

12. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี
13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้
14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้
15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้
16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้
17. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการ
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตาบล
หญ้าปล้อง
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

รายได้จัดเก็บ
เอง

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

50,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบล
หญ้าปล้อง
30,000.00 - เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ทักษะ ด้านอาชีพ

ผลผลิต
- หมู่ที่ 1 - 8
ต. หญ้าปล้อง

- หมู่ที่ 1 - 8
ต. หญ้าปล้อง

โครงการสร้างความ รายได้จัดเก็บ
ยั่งยืนหมู่บ้าน
เอง
เศรษฐกิจ พอเพียง
ต้นแบบ

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือน - หมู่ที่ 5 ต.
หมู่บ้าน เศรษฐกิจ
หญ้าปล้อง
พอเพียงต้นแบบพึ่งพา
ตัวเองได้

โครงการศรีสะเกษ เงินอุดหนุน
พัฒนาตามแนว ทาง ทั่วไป
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

89,000.00 - เพื่อใข้จ่ายตามโครงการ - 1 หมู่บ้าน ต.
ศรีสะเกษพัฒนาตาม
หญ้าปล้อง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทา
เกษตรอินทรีย์
หมู่บ้านต้นแบบ ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)

30,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย - หมู่ที่ 1 - 8
ตามโครงการฝึกอบรมเชิง ต. หญ้าปล้อง
ปฏิบัติการ

รายได้จัดเก็บ
เอง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการจัดงานวัน เงินอุดหนุน
เด็กแห่งชาติ หมู่ 1 - ทั่วไป
8 ต. หญ้าปล้อง

163,200.00 - เพื่อเสริมสร้างความรู้
และเพิ่ม ประสิทธิภาพใน
ด้านพัฒนาการของ เด็ก
ปฐมวัย

- ศูนย์ฯ 3
ศูนย์ มีสื่อ การ
เรียนการสอน
เพียงพอกับ
การพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน
120,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม - เด็ก/นักเรียน
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ ตาบล
เพื่อตระหนักถึง
หญ้าปล้อง
ความสาคัญของเด็ก
นักเรียน และ เยาวชน

-8–
ที่

ยุทธศาสตร์

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

20. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ค่าอาหารเสริม
เงินอุดหนุน
787,737.00 - เพื่อจ่ายเป็น
(นม) - โรงเรียน - ทั่วไป
ค่าอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้แก่ เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและ
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6
สาหรับโรงเรียน 3
โรงเรียน ซึ่งสกัด
(สพฐ.)
โครงการค่าอาหาร เงินอุดหนุน
520,400.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กลางวันสาหรับ ทั่วไป
เกี่ยวกับอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลางวัน ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
โครงการ

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการแข่งขัน
กีฬาสานสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

168,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการพัฒนา เงินอุดหนุน
การศึกษาของเด็ก ทั่วไป
และ เยาวชน หมู่ที่
4, 6, 7 ตาบลหญ้า
ปล้อง เพื่อศึกษา
สถานที่สาคัญ
(อุดหนุน)

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการพัฒนา เงินอุดหนุน
การศึกษาเด็กของ ทั่วไป
และเยาวชนหมู่ที่
1, 2 เพื่อศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ (อุดหนุน)

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

- โครงการพัฒนา เงินอุดหนุน
การศึกษาของเด็ก ทั่วไป
และ เยาวชน หมู่ที่
3, 5 - โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม (อุดหนุน)

30,000.00 - เพื่อศึกษาและ
เรียนรู้จากประสบ
การณ์จริงเสริมสร้าง
องค์ความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง - เด็ก
เยาวชนได้รับความรู้ที่
หลาก หลายจาก
สถานที่จริง
30,000.00 - เพื่อศึกษา แหล่ง
เรียนรู้นอกเหนือ จาก
ที่มีในท้องถิ่นตนเอง เด็กและเยาวชน มี
ความรักและ ห่วง
แหนและบารุงรักษาปู
ชนียสถาน
30,000.00 - เพื่อให้เด็กและยาว
ชน มีตระหนักถึงการ
อนุรักษ์สถานที่สาคัญ
ของท้องถิ่น

ผลผลิต
- โรงเรียนในเขต
บริการอบต. 3
แห่ง - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ ศูนย์

- ศพด.บ้านเอก ศพด.บ้านโนน
หล่อ - โนนแย้ ศพด.บ้านหญ้า
ปล้อง
- จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตาบล
หมู่ที่ 1-8 ต. หญ้า
ปล้อง เป็นประจา
ทุก ๆ ปี
- เด็กและเยาวชน
บ้านวังไฮ,บ้าน
โนนหล่อ,บ้านโนน
แย้ ที่เรียนใน
โรงเรียนบ้านโนน
แย้ หมู่ที่ 4, 6, 7
ต.หญ้าปล้อง

- เด็กและเยาวชน
บ้านหญ้าปล้องหมู่
1, 2 ต.หญ้าปล้อง
ที่เรียนในโรงเรียน
บ้านหญ้าปล้อง

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

-9ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
(สพฐ.) ในเขต
(อุดหนุน)

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการเข้าค่าย
ฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
(อุดหนุนโรงเรียน
สกน.)

27. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการแนวทางการ
ปูองกัน เด็กจมน้าใน
เด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
28. การพัฒนาด้าน โครงการส่งเสริมการ
การศึกษา
เรียนรู้ด้านการ
ศาสนา
จัดการขยะในศูนย์
วัฒนธรรม และ พัฒนาเด็กเล็ก
นันทนาการ
29. การพัฒนาด้าน โครงการ "ที่อ่าน
การศึกษา
หนังสือท้องถิ่น รักการ
ศาสนา
อ่าน"
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

รายได้
จัดเก็บเอง

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
31. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา
การศึกษาสาหรับ
ศาสนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม และ (เด็กอายุ 3-5 ปี)
นันทนาการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

รายได้
จัดเก็บเอง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

1,156,000.00 - เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน เป็น
ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่
เด็กเล็ก, เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สาหรับ ๓ โรงเรียนซึ่งสกัด
(สพฐ.)
30,000.00 - เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษา ขึ้นพื้นฐาน รร.
สุจริต ๕ ประการ - เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยม ๑๒
ประการ
20,000.00 - เพื่อซ้อมแผนความ
ปลอดภัย ให้กับเด็กปฐมวัย
ทั้ง 3 ศูนย์ ให้มีความรู้
เกี่ยวกับแหล่งน้าเสี่ยง และ
วิธีการช่วยเด็กจมน้า
20,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านการ จัดการขยะ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก

ผลผลิต
โรงเรียนบ้านเอก
สร้างเรืองโรงเรียน
บ้านโนนแย้
โรงเรียนบ้านหญ้า
ปล้อง

- นักเรียนร.ร. สิริ
เกศน้อมกล้า ครู
และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ศพด.บ้านเอก ศพด.บ้านโนน
หล่อ - โนนแย้ ศพด.บ้านหญ้า
ปล้อง

- ศพด.บ้านเอก ศพด.บ้านโนน
หล่อ - โนนแย้ ศพด.บ้านหญ้า
ปล้อง
30,000.00 - เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม - จัดซื้อหนังสือ/
การอ่านเพื่อสร้างสังคม หนังสือพิมพ์/
แห่งการเรียนรู้ของคนไทย วารสาร วารสาร
พ.ศ. 2560-2564
ไว้กับที่อ่าน
หนังสือ ต.หญ้า
ปล้อง
9,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน
-อุดหนุน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สานักงาน
เนื่องในโอกาสมหามงคล วัฒนธรรมจังหวัด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
51,980.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
- ศพด.บ้านเอก การศึกษาสาหรับ ศูนย์
ศพด.บ้านโนน
พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3-5 หล่อ - โนนแย้ ปี)
ศพด.บ้านหญ้า
ปล้อง

- 10 ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

32. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
33. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในตาบลหมู่ที่ 1-8
ตาบลหญ้าปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
เงินอุดหนุน
คสล. (สายถนนสงฆ์พัฒนา ทั่วไป
ไปแยก บ้านนายเหลี่ยม สุ
กันทา)

34. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมถนน
ภายใน ตาบล หญ้าปล้อง
หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง
(เพิ่มเติม)
โครงการก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถ อบต.หญ้าปล้อง
บ้านเอก หมู่ที่ 5

35. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

36. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
เงินอุดหนุน
คสล. (ซอยหน้าบ้านยาย ทั่วไป
จิน) บ้านโนนสานัก หมู่ที่
8 ต.หญ้าปล้อง

37. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงฝา
ตะแกรงเหล็ก/ รางระบาย
น้าพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
หมู่ที่ ๑-๘ ตาบลหญ้า
ปล้อง
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่บ้าน บ้านโนน
แย้ หมู่ที่ ๗
โครงการปรับปรุงอาคาร
อบต.หญ้าปล้องหลังเก่า
เพื่อใช้เป็น ศพด. บ้านเอก
(เพิ่มเติม)

38. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
39. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

87,000.00 - เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวก - สร้าง
ความเจริญให้พื้นที่
200,000.00 - เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวก - สร้าง
ความเจริญให้พื้นที่

หมู่ที่ 1-8

490,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถ อบต.หญ้า
ปล้อง บ้านเอก หมู่
ที่ 5
200,000.00 - เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวก - สร้าง
ความเจริญให้พื้นที่

กว้าง 7 เมตร ยาว
15 เมตร อบต.
หญ้าปล้อง

กว้าง 5 เมตร ยาว
63 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
317 ตร.ม.) หมู่ 7
ต. หญ้าปล้อง
200,000.00 - เพื่อการสัญจรไป หมู่ที่ 1- 8 ต. หญ้า
มาสะดวก - สร้าง ปล้อง
ความเจริญให้พื้นที่

กว้าง 4 เมตร ยาว
104 เมตร หนา
0.10 เมตร (มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 416
ตร.ม.) หมู่ที่ 8 ต.
หญ้าปล้อง
210,000.00 - เพื่อให้ประชาชน จานวน ๑๙ จุด
ในพื้นที่ สัญจรไป
มาสะดวกมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สิน
130,000.00 - ประชาชนใน
บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7
พื้นที่มีน้าเพื่อ
ต. หญ้าปล้อง
อุปโภคบริโภค
280,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย - ศพด.บ้านเอก
โครงการ ปรับปรุง
อาคาร อบต.หญ้า
ปล้องหลังเก่า เพื่อ
ใช้เป็น ศพด.บ้าน
เอก (เพิ่มเติม)

- 11 ที่ ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

40. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศพด.บ้านเอก หมู่ 5

41. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง ถนน เงินอุดหนุน
คสล. (เส้นหนองกะฮัว ทั่วไป
ไปคลองอีสานเขียว)
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1
ต.หญ้าปล้อง

42. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (เส้นหนองขาม)
เพิ่มเติม บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 2 ต.หญ้า
ปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (เส้นทางข้าง
คลองอีสานเขียวไป
หนองกระแจม) บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.
หญ้าปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (เส้นไปคลอง
อีสานเขียว) บ้านสร้าง
เรือง หมู่ที่ 3 ต.หญ้า
ปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (เส้นทางหน้า
สานักสงฆ์หนองดิน
ทราย) บ้านวังไฮ หมู่ที่
4 คุ้มหนองดินทราย ต.
หญ้าปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (เส้นทางข้าง
พลังงานแสงอาทิตย์)
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.
หญ้าปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (เส้นไปหนองกบ)
บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.
หญ้าปล้อง

43. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

44. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

45. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

46. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

47. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

120,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ ก่อสร้าง
รั้ว ศพด.บ้านเอก
หมู่ 5
200,000.00 - เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่
สัญจรไปมา
สะดวก - สร้าง
ความเจริญให้
พื้นที่
99,900.00 - เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก สร้างความเจริญ
ให้พื้นที่

ผลผลิต
ยาว 42 เมตร สูง 1.50
มตร - ศพด.บ้านเอก

กว้าง 5 เมตร ยาว 63
เมตร หนา 0.15 เมตร
(มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315
ตร.ม. หมู่ที่ 1 ต. หญ้า
ปล้อง

กว้าง 4 เมตร ยาว 38
เมตร หนา 0.15 เมตร
(มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152
ตร.ม) หมู่ที่ 2 ต. หญ้า
ปล้อง
99,000.00 - เพื่อการสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200
ไปมาสะดวก - เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
สร้างความเจริญ เมตร (มีปริมาณหินคลุก
ให้พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม)
หมู่ที่ 2 ต. หญ้าปล้อง

200,000.00 - เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก สร้างความเจริญ
ให้พื้นที่

กว้าง 4 เมตร ยาว 77
เมตร หนา 0.15 เมตร
(มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308
ตร.ม) หมู่ที่ 3 ต. หญ้า
ปล้อง
99,900.00 - เพื่อการสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 38
ไปมาสะดวก - เมตร หนา 0.15 เมตร
สร้างความเจริญ (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152
ให้พื้นที่
ตร.ม) หมู่ที่ 4 ต. หญ้า
ปล้อง
99,000.00 - เพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวก สร้างความเจริญ
ให้พื้นที่

กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร (มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม)
หมู่ที่ 4 ต. หญ้าปล้อง
200,000.00 - เพื่อการสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 108
ไปมาสะดวก - เมตร หนา 0.10 เมตร
สร้างความเจริญ (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432
ให้พื้นที่
ตร.ม) หมู่ที่ 5 ต. หญ้า
ปล้อง
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ที่

ยุทธศาสตร์

48. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

49. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน
ถนน คสล. (เส้นทาง ทั่วไป
เชื่อมหมู่ที่ 4) บ้าน
โนนหล่อ หมู่ที่ 6 ต.
หญ้าปล้อง
โครงการ

โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน
ถนน คสล. (เส้นทาง ทั่วไป
ไปสถานธรรม) บ้าน
โนนแย้ หมู่ที่ 7 ต.
หญ้าปล้อง

50. การพัฒนาด้านการเมือง ค่าใช้จ่ายในการการ เงินอุดหนุน
การบริหารและการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
ทั่วไป
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
51. การพัฒนาด้านการเมือง เงินสมทบกองทุน
การบริหารและการ
ประกันสังคม
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

52. การพัฒนาด้านการเมือง เงินสมทบกองทุน
การบริหารและการ
บาเหน็จบานาญ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(ก.บ.ท.)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

53. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการเพิ่ม
การบริหารและการ
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดเก็บ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
54. การพัฒนาด้านการ
โครงการปรับปรุง
ท่องเที่ยวการจัดการ ภูมิทัศน์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ เส้นทางไปวัดพระ
สิ่งแวดล้อม
ธาตุเรืองรอง
55. การพัฒนาด้านการ
โครงการคลองสวย
ท่องเที่ยวการจัดการ น้าใส ตาบลหญ้า
ทรัพยากรธรรมชาติและ ปล้อง
สิ่งแวดล้อม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

รายได้
จัดเก็บเอง

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

200,000.00 - เพื่อการสัญจรไป กว้าง 5 เมตร ยาว
มาสะดวก - สร้าง 63 เมตร หนา
ความเจริญให้พื้นที่ 0.15 เมตร (มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
315 ตร.ม) หมู่ที่
6 ต. หญ้าปล้อง
200,000.00 - เพื่อการสัญจรไป กว้าง 4 เมตร ยาว
มาสะดวก - สร้าง 77 เมตร หนา
ความเจริญให้พื้นที่ 0.15 เมตร (มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
308 ตร.ม) หมู่ที่
7 ต. หญ้าปล้อง
400,000.00 วัตถุประสงต์ - เพื่อ - ประชาชน ผู้มี
เป็นค่าใช้จ่าย ใน สิทธิเลือกตั้ง ใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น เขตตาบลหญ้า
ปล้อง
65,226.00 -เพื่อจ่ายเป็นเงิน - ลูกจ้าง อบต.
สมทบเข้ากองทุน หญ้าปล้อง
ประกันสังคมใน
อัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างพนักงาน
169,990.00 -เพื่อจ่ายเป็นเงิน - ข้าราชการ อบต.
สมทบกองทุน
หญ้าปล้อง
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)
50,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธ - เพื่อเพิ่ม
ภาพในการ จัดเก็บ ประสิทธิภาพ ใน
ภาษีโรงเรือนและ การจัดเก็บภาษี
50,000.00 - เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงสภาพ ภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
พระธาตุเรืองรอง?
100,000.00 - เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู
คุณภาพน้า

- พระธาตุ
เรืองรอง หมู่ที่ 3
ตาบลหญ้าปล้อง
- ประชาชน
จานวน 60 คน
กลุ่ม อปพร.
จานวน 20 คน
อสม. จานวน 20
คน เจ้าหน้าที่และ
พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 30
คน
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ที่

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการจ้างเหมา เงินอุดหนุน
เครื่องจักรขุดลอก ทั่วไป
วัชพืช ดินโคลน
และสิ่งกีดขวางทาง
น้าข้างถนน บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่
๑-บ้านหญ้าปล้อง
หมู่ที่ ๒
โครงการส่งเสริม รายได้
การปลูกปุาเฉลิม จัดเก็บเอง
พระเกียรติ
โครงการ

56. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

57. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

58. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงการอบรมการ รายได้
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการขยะ จัดเก็บเอง
และสิ่งแวดล้อม
มูลฝอย หมู่บ้าน
ต้นแบบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

45,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างเหมา
เครื่องจักร ขุดลอก
วัชพืช บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ ๑- บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒

- บ้านหญ้าปล้อง
หมู่ที่ ๑ - บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่
๒

10,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติ
50,000.00 - เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

- หมู่ที่ 1 - 8 ต.
หญ้าปล้อง

- หมู่ที่ 1 - 8 ต.
หญ้าปล้อง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.หญ้าปล้อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จานวนเงิน 14,378,253.- บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 39 โครงการ จานวนเงิน 12,078,853.- ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาด้ านการส่งเสริ มสร้ างสังคมที่เข้ มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

10

7,958,653.00

10

7,958,653.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเสริ มสร้ างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ พงึ่ ตนเองและแข่งขันได้

2

68,094.00

2

68,094.00

การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

15

2,901,657.80

15

2,901,657.80

การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน

18

2,952,500.00

4

653,100.00

การพัฒนาด้ านการเมืองการบริ หารและการพัฒนา
บุคลากรท้ องถิ่น

3

249,116.00

3

249,116.00

การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

5

248,232.00

5

248,232.00

53

14,378,252.80

รวม

39 12,078,852.80
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ลงนามในสัญญา ปี 2562
ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างสังคมที่เข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างเศรษฐกิจฐานรากให้ พงึ่ ตนเองและแข่งขันได้

50

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
40

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

30
15

20
10
10

2

3

5

0

-15รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หญ้าปล้อง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ที่
1.

2.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ

โครงการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี
การพัฒนาด้านการ โครงการเบี้ยยังชีพ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ ผู้สูงอายุ
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

แหล่งที่มา จานวน วงเงินตาม
คู่สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00 46,250.00 /62

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
29/03/2562
2
วันที่เซ็น
สัญญา

เงินอุดหนุน 5,785,200.00 459,500.00 ฏ/62
ทั่วไป

05/10/2561

1

467,000.00 ฏ/62

06/11/2561

1

459,700.00 ฏ/62

07/12/2561

1

460,800.00 ฏ/62

08/01/2562

1

- 15 ที่
2.

3.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านการ โครงการเบี้ยยังชีพ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ ผู้สูงอายุ
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

แหล่งที่มา จานวน วงเงินตาม
คู่สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา
เงินอุดหนุน 5,785,200.00 459,500.00 ฏ/62
ทั่วไป

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
05/10/2561
1
วันที่เซ็น
สัญญา

467,000.00 ฏ/62

06/11/2561

1

459,700.00 ฏ/62

07/12/2561

1

460,800.00 ฏ/62

08/01/2562

1

457,700.00 ฏ/62

07/02/2562

1

455,500.00 ฏ/62

07/03/2562

1

463,400.00 ฏ/62

05/04/2562

1

455,100.00 ฏ/62

07/05/2562

1

455,500.00 ฏ/62

06/06/2562

1

456,000.00 ฏ/62

05/07/2562

1

454,400.00 ฏ/62

06/08/2562

1

454,300.00 ฏ/62

05/09/2562

1

การพัฒนาด้านการ โครงการเบี้ยยังชีพคน เงินอุดหนุน 2,496,000.00 182,400.00 ต.ค.61
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ พิการ (อบต.จานวน 260 ทั่วไป
เข้มแข็งและการ
คน/800 /เดือน/ปี)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

04/10/2561

1

184,800.00 พ.ย.61

05/12/2561

1

180,000.00 ธ.ค.61

05/12/2561

1

182,400.00 ม.ค.62

04/01/2562

1

180,000.00 ก.พ./62 07/02/2562

1

174,400.00 มี.ค./62 07/03/2562

1

183,200.00 เม.ย./62 05/04/2562

1

177,600.00 พ.ค./62 07/05/2562

1

179,200.00 มิ.ย./62 05/06/2562

1

180,800.00 ก.ค./62 05/07/2562

1

180,000.00 ส.ค./62 06/08/2562

1

181,600.00 ก.ย./62 05/09/2562

1

- 16 ที่
4.

5.

6.

7.

8.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน วงเงินตาม
คู่สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา

การพัฒนาด้านการ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย เงินอุดหนุน
ส่งเสริมสร้างสังคมที่ เอดส์ (อบต.จานวน 12 คน ทั่วไป
เข้มแข็งและการพัฒนา /500/เดือน/ปี)
คุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินอุดหนุน
อบต.หญ้าปล้อง
ทั่วไป

โครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะ
เกษ(อุดหนุน)
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาและเฝูาระวังยาเสพ
ติด (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.
ศก.)
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ(อุดหนุน)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

90,000.00

6,000.00

ต.ค.61

วันที่เซ็น
สัญญา
05/10/2561

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
1

6,000.00 พ.ย.61 05/11/2561

1

6,000.00 ธ.ค.61

05/12/2561

1

6,000.00 ม.ค.62

04/01/2562

1

6,000.00 ก.พ./62 07/02/2562

1

6,000.00 มี.ค./62 07/03/2562

1

6,000.00 เม.ย./62 05/04/2562

1

6,000.00 พ.ค./62 07/05/2562

1

6,000.00 มิ.ย./62 05/06/2562

1

6,000.00 ก.ค./62 06/08/2562

1

6,000.00 ส.ค./62 06/08/2562

1

6,000.00 ก.ย./62 05/09/2562

1

110,000.00 110,000.00 ฏ/62

30/01/2562

1

15,000.00 15,000.00 ฏ35/101 19/11/2561

1

5,000.00

5,000.00 ฏ/62

18/01/2562

1

20,000.00 20,000.00 ฏ34/92 08/11/2561

1

- 17 ที่
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี

โครงการสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลประจาปี ของ
จังหวัด(งานเทศกาลปีใหม่สี่
เผ่าไทศรีสะเกษ และงาน
กาชาด) (อุดหนุน)
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหญ้าปล้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
15,000.00 15,000.00 ฎ36/102 19/11/2561
1

แหล่งที่มา
จานวน วงเงินตาม
วันที่เซ็น
คู่สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา
สัญญา
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00

5,000.00 ฏ
06/03/2562
147/382

1

3,757.00 ฏ/62

16/05/2562

1

1,346.00 ฏ/62

26/09/2562

1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000.00 17,249.00 ฏ/62

21/06/2562

1

โครงการศรีสะเกษพัฒนา
ตามแนว ทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

89,000.00 50,845.00 ฏ/62

26/08/2562

3

163,200.00 42,500.00 ฏ09/97 05/11/2561

1

81,600.00 ฏ10/95 05/11/2561

1

39,100.00 ฏ11/96 05/11/2561

1

ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย เงินอุดหนุน
หัว)
ทั่วไป

โครงการจัดงานวันเด็ก
เงินอุดหนุน
แห่งชาติ หมู่ 1 - 8 ต. หญ้า ทั่วไป
ปล้อง

120,000.00 120,000.00 ฏ/62

30/01/2562

1

ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
โรงเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็ก ทั่วไป
เล็ก

787,737.00 56,166.88 พ.ย.61ฏ 14/11/2561
40/301

1

- 18 –
ที่

16.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการ
เงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน ทั่วไป
สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

45,954.72 ธ.ค.61 ฏ41/300 21/12/2561

1

53,337.48 59/393

11/03/2562

1

48,257.72 66/468

10/04/2562

1

53,337.48 24/533

13/05/2562

1

90,555.60 25/534

13/05/2562

1

21,733.74 พ.ค. ฏ92/670

03/07/2562

1

45,882.34 มิ.ย.ฏ97/738

01/08/2562

1

48,428.80 ก.ค.ฏ101/785

21/08/2562

1

50,850.24 ฏ130

30/09/2562

1

86,332.80 ฏ131

30/09/2562

1

520,400.00 33,600.00 ฎ5/82

05/11/2561

1

27,600.00 ฏ7/83

05/11/2561

1

58,800.00 ฏ6/81

05/11/2561

1

460.00 ฏ25/222

07/01/2562

1

58,280.00 ฏ35/274

22/01/2562

1

28,520.00 ฏ36/275

22/01/2562

1

34,720.00 ฏ37/276

22/01/2562

1

11,960.00 71/493

25/04/2562

1

24,440.00 72/492

25/04/2562

1

14,560.00 73/494

25/04/2562

1

26,240.00 33/581

31/05/2562

1

32,800.00 34/580

31/05/2562

1

13,120.00 35/579

31/05/2562

1

44,800.00 ฏ103/750

05/08/2562

1

17,920.00 ฏ104/751

05/08/2562

1

35,840.00 ฏ102/752

05/08/2562

1

- 19 ที่

ยุทธศาสตร์

17.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

18.

19.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

20.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

21.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แหล่งที่มา
ระยะเวลา
จานวน
วงเงินตาม
วันที่เซ็น
โครงการ
งบประมา
คู่สัญญา
การ
งบประมาณ
สัญญา
สัญญา
ณ
ดาเนินงาน
โครงการแข่งขันกีฬา เงิน
168,000.00 168,000.00 ฏ/
15/02/2562
3
สานสัมพันธ์ต้านยา อุดหนุน
เสพติด
ทั่วไป
โครงการพัฒนา
การศึกษาของเด็กและ
เยาวชน หมู่ที่ 4, 6, 7
ตาบลหญ้าปล้อง เพื่อ
ศึกษาสถานที่สาคัญ
(อุดหนุน)
โครงการพัฒนา
การศึกษาเด็กของและ
เยาวชนหมู่ที่ 1, 2
เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ (อุดหนุน)
- โครงการพัฒนา
การศึกษาของเด็กและ
เยาวชน หมู่ที่ 3, 5 ต.
หญ้าปล้อง เพื่อศึกษา
สถานสาคัญและแหล่ง
เรียนรู้ของ ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
(อุดหนุน)
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
(สพฐ.) ในเขต
(อุดหนุน)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00

30,000.00 ฏ42/293

30/01/2562

1

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00

30,000.00 ฏ/62

31/01/2562

1

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00

20,000.00 ฏ89/659

01/07/2562

1

10,000.00 ฏ90/660

01/07/2562

1

110,000.00 โนนแย้/69 01/11/2561

1

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

1,156,000.00

73,000.00 ฏ14/94

08/11/2561

1

105,000.00 ฏ12/93

08/11/2561

1

105,000.00 ฏ32/262

22/01/2562

1

73,000.00 ฏ33/261

22/01/2562

1

110,000.00 ฏ34/260

22/01/2562

1

105,000.00 28/546

21/05/2562

1

104,000.00 29/547

21/05/2562

1

- 20 -

ที่
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวน วงเงินตาม
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา

คู่สัญญา

70,000.00 30/557

23.

24.

25.

26.

27.

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

1

103,880.00 ฏ101/747 05/08/2562

1

05/08/2562

1

104,000.00 ฎ105/749 05/08/2562

1

2,120.00 ฏ118

13/09/2562

1

30,000.00

30,000.00 31/575

30/05/2562

1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00

20,000.00 ฏ/62

26/07/2562

1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00

19,980.00 ฏ62

25/09/2562

1

รายได้จัดเก็บ 30,000.00
เอง

30,000.00 ฏ/62

24/09/2562

1

9,000.00 ฏ166/429 25/03/2562

1

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม เงินอุดหนุน
พัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ทั่วไป
(อุดหนุนโรงเรียน สกน.)

โครงการแนวทางการ
ปูองกัน เด็กจมน้าในเด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาด้าน
โครงการส่งเสริมการ
การศึกษา ศาสนา เรียนรู้ด้านการ จัดการ
วัฒนธรรม และ
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นันทนาการ
การพัฒนาด้าน
โครงการ "ที่อ่านหนังสือ
การศึกษา ศาสนา ท้องถิ่น รักการอ่าน"
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การพัฒนาด้าน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
การศึกษา ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคล
วัฒนธรรม และ
พระราชพิธีบรม
นันทนาการ
ราชาภิเษก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
การพัฒนาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศาสนา การศึกษาสาหรับ ศูนย์
วัฒนธรรม และ
พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3นันทนาการ
5 ปี)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงา
น

23/05/2562

70,000.00 ฏ99/748

22.

วันที่เซ็น
สัญญา

รายได้จัดเก็บ
เอง

9,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

51,980.00

24,860.00 ฎ88/630

20/06/2562

1

- 21 ที่

ยุทธศาสตร์

28.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

29.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

30.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

31.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

32.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

33.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

34.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

35.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

36.

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในตาบลหมู่ที่ 1-8
ตาบลหญ้าปล้อง
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (สายถนนสงฆ์
พัฒนาไปแยก บ้านนาย
เหลี่ยม สุกันทา)
โครงการซ่อมแซมถนน
ภายใน ตาบล หญ้าปล้อง
หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง
(เพิ่มเติม)
โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถ อบต.หญ้า
ปล้อง บ้านเอก หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (ซอยหน้าบ้านยาย
จิน) บ้านโนนสานัก หมู่ที่
8 ต.หญ้าปล้อง
โครงการปรับปรุงฝา
ตะแกรงเหล็ก/ ราง
ระบายน้าพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑-๘
ตาบลหญ้าปล้อง
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่บ้าน บ้านโนน
แย้ หมู่ที่ ๗
โครงการปรับปรุงอาคาร
อบต.หญ้าปล้องหลังเก่า
เพื่อใช้เป็น ศพด. บ้านเอก
(เพิ่มเติม)
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.
บ้านเอก หมู่ 5

แหล่งที่มา
จานวน วงเงินตาม
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

11,300.00 ฏ86/631

20/06/2562

1

15,820.00 ฏ87/632

20/06/2562

1

20/03/2562

60

87,000.00 81,000.00 ฏ/62

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000.00 199,000.00 ส.การโยธา

18/09/2562

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000.00 186,900.00 ฏ/62

18/09/2561

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

490,000.00 488,000.00 23/2562
ส.การโยธา

21/08/2562

180

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000.00 187,000.00 ส.การโยธา

04/09/2562

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

210,000.00 196,000.00 นายธนากรณ์ 27/09/2562

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

130,000.00 119,000.00 นายธนากรณ์ 20/09/2562

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

280,000.00 261,000.00 ฏ98/734

01/08/2562

1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

120,000.00 112,100.00 ฏ93/681

11/07/2562

1

- 22 ที่
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
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โครงการ

การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน
พื้นฐาน
คสล. (เส้นหนองกะฮัวไป
คลองอีสานเขียว) บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต.
หญ้าปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
พื้นฐาน
คสล. (เส้นหนองขาม)
เพิ่มเติม บ้านหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหิน
พื้นฐาน
คลุก (เส้นทางข้างคลอง
อีสานเขียวไปหนองกระ
แจม) บ้านหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
พื้นฐาน
คสล. (เส้นไปคลองอีสาน
เขียว) บ้านสร้างเรือง หมู่
ที่ 3 ต.หญ้าปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
พื้นฐาน
คสล. (เส้นทางหน้าสานัก
สงฆ์หนองดินทราย) บ้าน
วังไฮ หมู่ที่ 4 คุ้มหนอง
ดินทราย ต.หญ้าปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหิน
พื้นฐาน
คลุก (เส้นทางข้าง
พลังงานแสงอาทิตย์)
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.
หญ้าปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
พื้นฐาน
คสล. (เส้นไปหนองกบ)
บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญ้า
ปล้อง
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
พื้นฐาน
คสล. (เส้นทางเชื่อมหมู่ที่
4) บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6
ต.หญ้าปล้อง

แหล่งที่มา
จานวน วงเงินตาม
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

คู่สัญญา

200,000.00 185,000.00 24/2562
บริษัทบึงบูรณ์

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
22/08/2562
60
วันที่เซ็น
สัญญา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

99,900.00 92,000.00 หจก.บึงบูรณ์ 04/09/2562
ธุรกิจโยธา

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

99,000.00 98,500.00 หจก.ธุรกิจการ 17/09/2562
โยธา

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000.00 185,000.00 หจก.บึงบูรณ์ 22/08/2562
ธุรกิจการโยธา

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

99,900.00 92,000.00 26-2562

22/08/2562

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

99,000.00 98,500.00 หจก.บึงบูรณ์ 17/09/2562
ธุรกิจโยธา

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000.00 186,500.00 หจก.บึงบูรณ์ 04/09/2562
ธุรกิจโยธา

60

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

200,000.00 185,000.00 ส.การโยธา

60

27/09/2562

- 23 ที่
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน วงเงินตาม
งบประมาณ งบประมาณ สัญญา

คู่สัญญา

การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน เงินอุดหนุน 200,000.00
พื้นฐาน
คสล. (เส้นทางไปสถาน ทั่วไป
ธรรม) บ้านโนนแย้ หมู่ที่
7 ต.หญ้าปล้อง
การพัฒนาด้าน
เงินสมทบกองทุน
เงินอุดหนุน
65,226.00 65,226.00 ฏ/62
การเมืองการบริหาร ประกันสังคม
ทั่วไป
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
การพัฒนาด้าน
เงินสมทบกองทุน
เงินอุดหนุน 169,990.00 169,990.00 ฏ57/62
การเมืองการบริหาร บาเหน็จบานาญ
ทั่วไป
และการพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากรท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
การพัฒนาด้าน
โครงการเพิ่ม
เงินอุดหนุน
50,000.00 13,900.00 ฏ/62
การเมืองการบริหาร ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ทั่วไป
และการพัฒนา
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
บุคลากรท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการ โครงการปรับปรุงภูมิ
50,000.00 49,700.00 ฏ/62
ท่องเที่ยวการจัดการ ทัศน์และพัฒนาเส้นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ไปวัดพระธาตุเรืองรอง
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการ โครงการคลองสวย น้าใส รายได้จัดเก็บ 100,000.00 97,200.00 ฎ/62
ท่องเที่ยวการจัดการ ตาบลหญ้าปล้อง
เอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการ โครงการจ้างเหมา
เงินอุดหนุน
45,000.00 44,770.00 ฏ/62
ท่องเที่ยวการจัดการ เครื่องจักรขุดลอกวัชพืช ทั่วไป
ทรัพยากรธรรมชาติ ดินโคลนและสิ่งกีด
และสิ่งแวดล้อม
ขวางทางน้าข้างถนน
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒
การพัฒนาด้านการ โครงการส่งเสริมการปลูก รายได้จัดเก็บ 10,000.00 9,982.00 ฏ/62
ท่องเที่ยวการจัดการ ปุาเฉลิมพระเกียรติ
เอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการ โครงการอบรมการ
รายได้จัดเก็บ 50,000.00 46,580.00 ฏ/62
ท่องเที่ยวการจัดการ บริหารจัดการขยะมูล เอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฝอย หมู่บ้านต้นแบบ
และสิ่งแวดล้อม

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

01/10/2561

12

29/10/2561

1

08/04/2562

1

20/09/2562

3

26/09/2562

3

12/09/2562

30

05/07/2562

1

27/08/2562

1
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562
อบต.หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ยุทธศาสตร์
.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
6.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46.0

10.94

12.0

8.67

10.0

7.96

10.0

7.96

10.0

7.96

25.0

1.72

4.0

0.17

2.0

0.07

2.0

0.07

2.0

0.07

61.0

7.16

15.0

3.17

15.0

2.90

15.0

2.90

15.0

2.90

146.0

76.85

18.0

3.31

18.0

2.95

4.0

0.65

3.0

0.45

21.0

1.28

4.0

0.69

3.0

0.25

3.0

0.25

3.0

0.25

29.0

28.32

5.0

0.26

5.0

0.25

5.0

0.25

5.0

0.25

แผนภูมิแท่งแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

5
5
5
5

การพัฒนาด้ านการเมืองการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น

3
3
3
4

18
18

146

15
15
15
15

การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2
2
2
4

การเสริ มสร้ างเศรษฐกิจฐานรากให้ พงึ่ ตนเองและแข่งขันได้

61

25
10
10
10
12

การเสริ มสร้ างสังคมที่เข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

0
เบิกจ่าย

21

3
4

การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

เสร็ จสมบูรณ์

29

20
ลงนามสัญญา

46
40

60

อนุมตั ิงบประมาณ

80

100

แผนการดาเนินการทั ้งหมด

120

140

160
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แผนภูมิแท่งแสดงงบประมาณเปรียบเทียบตามขั้นตอน
จาแนกตามยุทธศาสตร์

0.25
0.25
0.25
0.26

การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม

0.25
0.25
0.25
0.69
1.28

การพัฒนาด้ านการเมืองการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น

0.45
0.65
2.95
3.31

การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

76.85

2.9
2.9
2.9
3.17
7.16

การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

0
เสร็ จสมบูรณ์

28.32

เบิกจ่าย

10
ลงนามสัญญา

20

30

อนุมตั ิงบประมาณ

40

50

60

70

แผนการดาเนินการทั ้งหมด

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.หญ้าปล้อง ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
2. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (อบต.จานวน 260 คน/800 /เดือน/ปี)
4. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (อบต.จานวน 12 คน /500/เดือน/ปี)
5. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง

80
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6. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ(อุดหนุน)
7. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังยาเสพติด (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.ศก.)
8. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองศรีสะเกษ
(อุดหนุน)
9. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจาปี ของจังหวัด
(งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ และงานกาชาด) (อุดหนุน)
10. โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลหญ้าปล้อง
11. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป
12. โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง
15. ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16. โครงการค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
18. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 4, 6, 7 ตาบลหญ้าปล้อง เพื่อศึกษาสถานที่สาคัญ
(อุดหนุน)
19. โครงการพัฒนาการศึกษาเด็กของและเยาวชนหมู่ที่ 1, 2 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อุดหนุน)
20. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 3, 5 ต.หญ้าปล้อง เพื่อศึกษา สถานสาคัญและแหล่ง
เรียนรู้ของ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (อุดหนุน)
21. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต (อุดหนุน)
22. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม (อุดหนุนโรงเรียน สกน.)
23. โครงการแนวทางการปูองกัน เด็กจมน้าในเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
24. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ จัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25. โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
26. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
27. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ปี)
28. โครงการซ่อมแซมถนนภายในตาบลหมู่ที่ 1-8 ตาบลหญ้าปล้อง (โอนตั้งจ่ายใหม่)
29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายถนนสงฆ์พัฒนาไปแยก บ้านนายเหลี่ยม สุกันทา) (โอนตั้งจ่ายใหม่)
30. โครงการซ่อมแซมถนนภายใน ตาบล หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง (เพิ่มเติม) (โอนตั้งจ่ายใหม่)
(กันเงิน)
31. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หญ้าปล้อง บ้านเอก หมู่ที่ 5 (กันเงิน)
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าบ้านยายจิน) บ้านโนนสานัก หมู่ที่ 8 ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
33. โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก/ รางระบายน้าพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1-8 ตาบลหญ้าปล้อง (โอน
ตั้งจ่ายใหม่)
(กันเงิน)
34. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 (โอนตั้งจ่ายใหม่) (กันเงิน)
35. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หญ้าปล้องหลังเก่า เพื่อใช้เป็น ศพด. บ้านเอก (เพิ่มเติม)
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36. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเอก หมู่ 5
37. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เส้นหนองกะฮัวไปคลองอีสานเขียว) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง
(กันเงิน)
38. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นหนองขาม) เพิ่มเติม บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
39. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นทางข้างคลองอีสานเขียวไปหนองกระแจม) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.
หญ้าปล้อง
(กันเงิน)
40. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นไปคลองอีสานเขียว) บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
41. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นทางหน้าสานักสงฆ์หนองดินทราย) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 คุ้มหนองดินทราย
ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
42. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นทางข้างพลังงานแสงอาทิตย์ ) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
43. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นไปหนองกบ) บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นทางเชื่อมหมู่ที่ 4) บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 ต.หญ้าปล้อง (กันเงิน)
45. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
46. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
48. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (สานักงานปลัด)
- เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้ผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
- เต็นท์โครงเหล็กอาบสังกะสี จานวน 4 หลัง
ไมค์ประชุม สาหรับประธาน จานวน 1 ตัว
- ไมค์ประชุม สาหรับผู้ร่วมประชุม จานวน 11 ตัว
เครื่องตัดหญ้า จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาจานวน 1 เครื่อง
(โอนตั้งจ่ายใหม่)
- หัวฉีดน้าดับเพลิง จานวน 1 หัว
- ข้อต่อแยกน้า จานวน 1 ตัว
- สายส่งน้าดับเพลิง จานวน 20 เมตร
เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุม จานวน 1 เครื่อง
49. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองคลัง)
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
- โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
- ชั้นวางแฟูม 20 ช่อง จานวน 1 ตัว
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
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(โอนตั้งจ่ายใหม่)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิดNetwork แบบที่ 1 จานวน 1 ตัว
- เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA (480 Watts) จานวน 4 เครื่อง
- ตู้ทาน้าเย็น จานวน 1 ตู้
50. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ)
- ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้
- โต๊ะทางาน
จานวน 4 ตัว
- เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
- เก้าอี้แถว จานวน 2 ตัว
- ชั้นหนังสือ
จานวน 3 ตัว
- ชั้นวางรองเท้า จานวน 2 ตัว
- ที่วางหนังสือพิมพ์ จานวน 1 ตัว
- โต๊ะเรียนสาหรับเด็ก 16 ชุด ชุดละ 5,500 บาท (1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 6 ตัว)
- เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จานวน 3 ชุด ชุดละ 29,000 บาท
- เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
(โอนตั้งจ่ายใหม่)
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จานวน 1 เครื่อง
51. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองช่าง)
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
(โอนตั้งจ่ายใหม่)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
52. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง
53. โครงการคลองสวย น้าใส ตาบลหญ้าปล้อง
54. โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืช ดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้าข้างถนน
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1- บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 (โอนตั้งจ่ายใหม่)
55. โครงการส่งเสริมการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
56. โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้านต้นแบบ
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ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
นายเสน่ห์ นามจันทรา
นายอุดร วิเศษสังข์
นายศุภกิจ ศิลาโชติ
นายสุพจน์ ทองทิพย์
นายมนเทียน จันตะ
นายประสาท กึ่งวงศ์
นางพรทิพย์ แสงฟูา
นางสุมนา จันทร์หอม
นางสาวสมหมาย หลาวทอง
นางสาวสิริวัฒนา พรหมเมา
นายประวัติ สุริเย
นายสุน วิเศษสังข์
นายสมบูรณ์ ขันตา
นายเสน่ห์ นามจันทรา
นางมัทนพร แก้ววงษา
นางสาวเพ็ญประภา จาปาทอง

ตาแหน่ง
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
ส.อบต. หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
กานันตาบลหญ้าปล้อง
ผอ.ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.สร้างเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชุนชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ตัวแทนประชาคมระดับตาบล หมู่ 1
ตัวแทนประชาคมระดับตาบล หมู่ 1
ตัวแทนประชาคมระดับตาบล หมู่ 2
ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทาหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์มือถือ
087-2393148
081-0634045
088-3588128
086-8799133
080-1742607
080-4779379
088-1125745
087-4506552
086-1573255
086-9739913
087-2393148
086-2562843
087-2425061

2. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
นายเสน่ห์ นามจันทรา
นายอภิชา มูลเสนา
นางประกิจ กาจัด
นางมัทนพร แก้ววงษา
นางสาวจันทร์สุดา จันทเขต
นายสวาท จูมจันทร์
นายบุญดารง คงรักกิจ
นางบุษบา โพธิ์ชัย
นางสาวเพ็ญประภา จาปาทอง

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
ผอ.กองการศึกษาฯ
ตัวแทนประชาคมระดับตาบล
ตัวแทนประชาคมระดับตาบล
ตัวแทนประชาคมระดับตาบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทาหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
เลขานุการ

เบอร์มือถือ
087-2393148
089-2847961
081-0722240
086-2562843
097-3289598
088-0856424
085-3003271
087-2425061
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หญ้าปล้องทราบเพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

(นายเสน่ห์ นามจันทรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหญ้าปล้อง

