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สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/4 (พ.ศ.2562 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 
************ 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

50,000.00 

46,250.00 3,750.00 

ส านักงานปลัด 

2. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5,785,200.00 5,498,900.00 286,300.00 ส านักงานปลัด 

 ต.ค. 61 459,500.00   
 พ.ย. 61 467,000.00   
 ธ.ค. 61 459,700.00   
 ม.ค. 62 460,800.00   

 ก.พ. 62 457,700.00   

 มี.ค. 62 455,500.00   

 เม.ย. 62 463,400.00   

 พ.ค. 62 455,100.00   

 มิ.ย. 62 455,500.00   

 ก.ค. 62 456,000.00   

 ส.ค. 62 454,400.00   
 ก.ย. 62 454,300.00   
3. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (อบต.จ านวน 260 คน/800 /
เดือน/ป)ี 

2,496,000.00 
2,166,400.00 

329,600.00 ส านักงานปลัด 

 ต.ค. 61 182,400.00   
 พ.ย. 61 184,800.00   
 ธ.ค. 61 180,000.00   
 ม.ค. 62 182,400.00   
 ก.พ. 62 180,000.00   
 มี.ค. 62 174,400.00   
 เม.ย. 62 183,200.00   
 พ.ค. 62 177,600.00   
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 มิ.ย. 62 179,200.00   

 ก.ค. 62 180,800.00   

 ส.ค. 62 180,000.00   
 ก.ย. 62 181,600.00   
4. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (อบต.จ านวน 12 คน /500/
เดือน/ปี) 

90,000.00 
72,000.00 

18,000.00 ส านักงานปลัด 

 ต.ค. 61 6,000.00   

 พ.ย. 61 6,000.00   

 ธ.ค. 61 6,000.00   

 ม.ค. 62 6,000.00   

 ก.พ. 62 6,000.00   

 มี.ค. 62 6,000.00   

 เม.ย. 62 6,000.00   

 พ.ค. 62 6,000.00   
 มิ.ย. 62 6,000.00   
 ก.ค. 62 6,000.00   
 ส.ค. 62 6,000.00   
 ก.ย. 62 6,000.00   
5. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง  110,000.00 110,000.00 - ส านักงานปลัด 

6. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่า
กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ(อุดหนุน) 

15,000.00 
15,000.00 

- ส านักงานปลัด 

7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด 
(อุดหนุน ศอ.ปส.จว.ศก.) 

5,000.00 
5,000.00 

- ส านักงานปลัด 

8. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองศรีสะเกษ (อุดหนุน) 

20,000.00 
20,000.00 

- ส านักงานปลัด 

9. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจ าปี ของจังหวัด
(งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ และงานกาชาด) (อุดหนุน) 

15,000.00 
15,000.00 

- ส านักงานปลัด 

10. โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้า
ปล้อง 

50,000.00 
10,103.00 

39,897.00 ส านักงานปลัด 

  5,000.00   
  3,757.00   
  1,346.00   
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
11. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป 

30,000.00 
17,249.00 12,751.00 

ส านักงานปลัด 

12. โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

89,000.00 
50,845.00 

38,155.00 ส านักงานปลัด 

 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
13. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 163,200.00 163,200.00 - กองการศึกษา 
  42,500.00   

  81,600.00   

  39,100.00   

14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง 120,000.00 120,000.00  กองการศึกษา 

15. ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 787,737.00 600,837.80 186,899.20 กองการศึกษา 

  56,166.88   

  45,954.72   

  53,337.48   
  48,257.72   
  53,337.48   
  90,555.60   
  21,733.74   
  45,882.34   
  48,428.80   
  50,850.24   
  86,332.80   
16. โครงการค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 520,400.00 463,660.00 56,740.00 กองการศึกษา 
  33,600.00   
  27,600.00   
  58,800.00   
  460.00   
  58,280.00   
  28,520.00   
  34,720.00   
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  11,960.00   

  24,440.00   
  14,560.00   
  26,240.00   

  32,800.00   

  13,120.00   

  44,800.00   

  17,920.00   

  35,840.00   

17. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  168,000.00 168,000.00 - กองการศึกษา 

18. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 4, 6, 
7 ต าบลหญ้าปล้อง เพ่ือศึกษาสถานที่ส าคัญ (อุดหนุน) 

30,000.00 
30,000.00 

- กองการศึกษา 

19. โครงการพัฒนาการศึกษาเด็กของและเยาวชนหมู่ที่ 1, 2 
เพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อุดหนุน) 

30,000.00 
30,000.00 

- กองการศึกษา 

20. โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ เยาวชน หมู่ที่ 3, 5 
ต.หญ้าปล้อง เพ่ือศึกษา สถานส าคัญและแหล่งเรียนรู้ของ ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
(อุดหนุน) 

30,000.00 

20,000.00 

- กองการศึกษา 

  10,000.00   
21. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต (อุดหนุน) 1,156,000.00 1,135,091.00 21,509.00 กองการศึกษา 
  110,000.00   
  73,000.00   
  105,000.00   
  105,000.00   
  73,000.00   
  110,000.00   
  105,000.00   
  104,000.00   
  70,000.00   
  103,880.00   
  70,000.00   
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  104,000.00   

  2,120.00   
22. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม 
(อุดหนุนโรงเรียน สกน.) 

30,000.00 
30,000.00 

- กองการศึกษา 

23. โครงการแนวทางการป้องกัน เด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 
20,000.00 

- กองการศึกษา 

24. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ จัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 
19,980.00 

20.00 กองการศึกษา 

25. โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 30,000.00 30,000.00 - กองการศึกษา 

26. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9,000.00 
9,000.00 

- ส านักงานปลัด 

27. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็ก
อายุ 3-5 ป)ี 

51,980.00 
51,980.00 

- กองการศึกษา 

  24,860.00   

  11,300.00   

  15,820.00   
   4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
28. โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลหมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้า
ปล้อง (โอนตั้งจ่ายใหม่) 

87,000.00 
81,000.00 

6,000.00 กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายถนนสงฆ์พัฒนาไปแยก 
บ้านนายเหลี่ยม สุกันทา)  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 

200,000.00 199,000.00 
(กันเงิน) 

1,000.00 กองช่าง 

30. โครงการซ่อมแซมถนนภายใน ต าบล หญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 - 8 
ต. หญ้าปล้อง(เพ่ิมเติม)  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 

200,000.00 186,900.00 
(กันเงิน) 

13,100.00 กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หญ้าปล้อง บ้านเอก 
หมู่ที่ 5 

490,000.00 488,000.00 
(กันเงิน) 

2,000.00 กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าบ้านยายจิน) บ้านโนน
ส านัก หมู่ที่ 8 ต.หญ้าปล้อง 

200,000.00 187,000.00 
(กันเงิน) 

13,000.00 กองช่าง 

33. โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก/ รางระบายน้ าพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1-8 ต าบลหญ้าปล้อง (โอนตั้งจ่ายใหม่) 

210,000.00 196,000.00 
(กันเงิน) 

14,000.00 กองช่าง 

34. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7  
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 

130,000.00 119,000.00 
(กันเงิน) 

11,000.00 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

35. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หญ้าปล้องหลังเก่า เพื่อใช้เป็น 
ศพด. บ้านเอก(เพ่ิมเติม) 

280,000.00 
261,000.00 19,000.00 

กองการศึกษา 

36. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเอก หมู่ 5 120,000.00 112,100.00 7,900.00 กองการศึกษา 

37. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เส้นหนองกะฮัวไปคลองอีสาน
เขียว) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง 

200,000.00 185,000.00 
(กันเงิน) 

15,000.00 กองช่าง 

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นหนองขาม) เพ่ิมเติม บ้าน
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง 

99,900.00 92,000.00 
(กันเงิน) 

7,900.00 กองช่าง 

39. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นทางข้างคลองอีสานเขียว
ไปหนองกระแจม) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง 

99,000.00 98,500.00 
(กันเงิน) 

500.00 กองช่าง 

40. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นไปคลองอีสานเขียว) บ้าน
สร้างเรือง หมู่ที่ 3 ต.หญ้าปล้อง 

200,000.00 185,000.00 
(กันเงิน) 

15,000.00 กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นทางหน้าส านักสงฆ์หนองดิน
ทราย) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 คุ้มหนองดินทราย ต.หญ้าปล้อง 

99,900.00 92,000.00 
(กันเงิน) 

7,900.00 กองช่าง 

42. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นทางข้างพลังงาน
แสงอาทิตย์) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต.หญ้าปล้อง 

99,000.00 98,500.00 
(กันเงิน) 

500.00 กองช่าง 

43. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นไปหนองกบ) บ้านเอก หมู่ที่ 
5 ต.หญ้าปล้อง 

200,000.00 186,500.00 
(กันเงิน) 

13,500.00 กองช่าง 

44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นทางเชื่อมหมู่ที่ 4) บ้านโนน
หล่อ หมู่ที่ 6 ต.หญ้าปล้อง 

200,000.00 185,000.00 
(กันเงิน) 

15,000.00 กองช่าง 

 5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
45. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,226.00 65,226.00 -  
46. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

169,990.00 
169,990.00 

-  

47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,000.00 13,900.00 36,100.00  
48. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัด)      
   - เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 23,000.00 22,500.00 500.00 ส านักปลัด 
   - เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000บีทียู จ านวน 1  เครื่อง 32,400.00 32,000.00 400.00 ส านักปลัด 

   -  เก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน  1 ตัว   7,500.00 7,500.00 - ส านักปลัด 

   - เต็นท์โครงเหล็กอาบสังกะสี  จ านวน  4  หลัง 120,000.00 118,000.00 2,000.00 ส านักปลัด 

   -  ไมค์ประชุม  ส าหรับประธาน    จ านวน  1 ตัว     3,700.00 3,500.00 200.00 ส านักปลัด 

   -  ไมค์ประชุม  ส าหรับผู้ร่วมประชุม  จ านวน 11 ตัว   33,000.00 33,000.00 - ส านักปลัด 
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ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  เครื่องตัดหญ้า   จ านวน  2  เครื่อง 19,000.00 19,000.00 - ส านักปลัด 

  - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
     จ านวน  1  เครื่อง 

2,600.00 2,600.00 - ส านักปลัด 

      โอนตั้งจ่ายใหม่     
   -  หัวฉีดน้ าดับเพลิง  จ านวน  1  หัว 25,000.00 25,000.00 - ส านักปลัด 

   -  ข้อต่อแยกน้ า จ านวน  1 ตัว   8,000.00 8,000.00 - ส านักปลัด 

   -  สายส่งน้ าดับเพลิง  จ านวน  20  เมตร 10,000.00 10,000.00 - ส านักปลัด 

   -  เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุม จ านวน 1 เครื่อง 5,500.00 5,500.00 - ส านักปลัด 

49. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองคลัง) (ข้อบัญญัติ)     
- โต๊ะคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 ตัว   3,200.00 3,200.00 - กองคลัง 
- โต๊ะท างาน  จ านวน  1 ตัว   4,800.00 4,800.00 - กองคลัง 

- ชั้นวางแฟ้ม  20  ช่อง   จ านวน  1 ตัว   2,200.00 2,200.00 - กองคลัง 

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
  จ านวน  1  เครื่อง  

2,600.00 2,600.00 
- กองคลัง 

โอนตั้งจ่ายใหม่     
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
     แบบที่  1  จ านวน  1  เครื่อง 

22,000.00 
 

22,000.00 - กองคลัง 

    - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า  
     ชนิดNetwork แบบที่ 1  จ านวน  1 ตัว   

7,900.00 
 

7,900.00 - กองคลัง 

   -  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)  
     จ านวน  4  เครื่อง 

10,000.00 
 

10,000.00 - กองคลัง 

  - ตู้ท าน้ าเย็น  จ านวน  1  ตู้ 4,750.00 4,700.00 50.00 กองคลัง 

50. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) (ข้อบัญญัติ)     
   - ตู้เก็บเอกสาร จ านวน   2  ตู้ 7,800.00 7,800.00 - กองการศึกษา 
   - โต๊ะท างาน       จ านวน  4  ตัว 17,200.00 17,200.00 - กองการศึกษา 

   - เก้าอ้ีส านักงาน      จ านวน  1  ตัว 2,500.00 2,500.00 - กองการศึกษา 

   - เก้าอ้ีแถว     จ านวน 2  ตัว 15,000.00 15,000.00 - กองการศึกษา 

   -  ชั้นหนังสือ       จ านวน   3  ตัว   3,900.00 3,900.00 - กองการศึกษา 

   -  ชั้นวางรองเท้า    จ านวน  2  ตัว 8,400.00 8,400.00 - กองการศึกษา 

   - ที่วางหนังสือพิมพ์    จ านวน  1  ตัว       2,600.00 2,600.00 - กองการศึกษา 

   - โต๊ะเรียนส าหรับเด็ก  16  ชุด ชุดละ   5,500 บาท 
    (1 ชุด ประกอบด้วย  โต๊ะ  1  ตัว และเก้าอ้ี  6  ตัว) 

88,000.00 88,000.00 - กองการศึกษา 
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  -  เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  จ านวน   3   ชุด  
     ชุดละ  29,000  บาท   

87,000.00 87,000.00 - กองการศึกษา 

   - เครื่องเสียงเคลื่อนที่   จ านวน  1  เครื่อง 9,000.00 9,000.00 - กองการศึกษา 

   - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน    
     จ านวน  1  เครื่อง   

16,000.00 16,000.00 - กองการศึกษา 

      โอนตั้งจ่ายใหม่     
  -  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   
   จ านวน 1 เครื่อง 

21,300.00 
 

18,700.00 2,600.00 กองการศึกษา 

51. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (กองช่าง) (ข้อบัญญัติ)     
   -  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000.00 12,000.00 - กองช่าง 
      โอนตั้งจ่ายใหม่     
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 21,000.00 21,000.00 - กองช่าง 
   6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
52. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางไปวัดพระธาตุ
เรืองรอง 

50,000.00 
49,700.00 

300.00 ส านักปลัด 

53. โครงการคลองสวย น้ าใส ต าบลหญ้าปล้อง 100,000.00 97,200.00 2,800.00 ส านักปลัด 

54. โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืช ดินโคลนและสิ่ง
กีดขวางทางน้ าข้างถนน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1- บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 2  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 

45,000.00 
44,770.00 

230.00 กองช่าง 

55. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,000.00 9,982.00 18.00 ส านักปลัด 

56. โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

50,000.00 
46,580.00 

3,420.00 ส านักปลัด 

                                                           รวม 16,235,383.00 15,031,443.80 1,203,939.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ 

ที ่

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

จ านวนเงิน 
ที่เบิกจ่าย 

1 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี      10 7,958,653.00 
2 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 2 68,094.00 
3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 2,901,748.80 
4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 2,952,500.00 
5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 7 902,216.00 
6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม    
5 248,232.00 

รวม  15,031,443.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


