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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นนพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ในรอบระยะนวลา 1 ปี งบประมาณ นริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565 นพ่ือให้นป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
๒๕๓ ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการด านนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นนปิดนผย
ข้อมูลและรายงานผลการด านนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักนกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขนพ่ิมนติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนป็นประจ า
ทุกปีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 
ส่วนที่ 3 รายงานผลการด านนินงาน 

 
รายงานผลการด านนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาหวังนป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะนป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาตามหลักธรรมาภิ
บาลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
คาแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ตามที่ได้มีการนลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพะนนา นมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ข้าพนจ้า  น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์  
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในนขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา นป็นผู้ได้รับการนลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา และคณะกรรมการการนลือกตั้งได้ประกาศผลการนลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา นมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ.2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขนพ่ิมนติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มี
การลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการนลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ 
การแถลงนโยบายให้กระท าโดยนปิดนผยและต้องจัดท านโยบายนป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”  

ดิฉัน น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา  จึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะนวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้
นป็นต้นไป นพื่อด านนินการตามอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระนบียบและข้อกฎหมายที่
นกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนานศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และนป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน นป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในนขตพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งนน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด านนินการไว้ให้ต่อนนื่อง และพร้อมที่จะ
พัฒนาปรับปรุงการด านนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาที่นคารพ ในช่วงระยะนวลาที่ผ่านมา พ้ืนที่
ต าบลพะนนา ได้พัฒนาอย่างรวดนรว็ มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่นกิดขึ้นมากมาย  ท าให้พ้ืนที่ต าบล
พะนนา นริ่มมีสภาพนป็นชุมชนนมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่นข้ามาท ามาหากนินพ่ิมขึ้นนป็นจ านวนมาก 
ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความนจริญนติบโตดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น 
ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  ดิฉัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่นกิดขึ้นอย่าง
สมดุล โดยมีนป้าหมายนพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพะนนานป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
และปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประนพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนทีน่ข้มแขง็และการประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วนที่
นกี่ยวข้อง 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาที่นคารพ นพ่ือให้การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลพะนนา สามารถบรรลุความส านร็จตามนป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายนร่งด่วน 
2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



3. นโยบายด้านการส่งนสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนานศรษฐกิจในต าบล 
4. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

                   5. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายการนสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 
1. นโยบายเร่งด่วน 
 นพ่ือตอบสนองนโยบายนร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การนทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การส่งนสริมความนข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงนป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความ
นดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทินช่น Covid-๑๙ การสร้างความนข้มแข็งของชุมชน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายานสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
นพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษานส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อนนื่อง นชื่อมโยง โครงข่าย      

การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้นป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า ปรับปรุงสะพาน
ทางนดินนท้า สะพานทางนดินนท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร นครื่องหมายบอกนส้นทางหลักและ
นส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดนจน 

3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในต าบล 
นพ่ือส่งนสริมและสนับสนุนการนรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพนดิม  ส่งนสริมอาชีพ

ตามแนวนศรษฐกิจพอนพียง  นพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการท าการนกษตรตามแนวนศรษฐกิจพอนพียง ลดรายจ่าย  ขยายโอกาสนข้าถึง  
แหล่งทุนในระบบ นพ่ือส่งนสริมให้นกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนนวียนภายในชุมชน  และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ให้นป็นที่รู้จักและจัดหาช่องทางการจ าหน่ายนพิ่มมากขึ้น 

 

4. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 นพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม    

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งนสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งนสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
นชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการ
ด านนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งนสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอด
สารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลนฉพาะกลุ่มนพ่ือพัฒนา
บริการ นตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ นร่งรัดการบริการสวัสดิการนบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ 
ผู้สูงอายุให้บริการและส่งนสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพนฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   
ในด้านการป้องกันและบรรนทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดนร็ว และ
นหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับนพลิง นครื่องมือนครื่องใช้ให้นพียงพอ ส่งนสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรนทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งนสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่งนสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดนสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ 

 



5. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 นพื่อพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลพะนนา ให้นป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ท่ี

สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยนร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ านน่านสีย โดยส่งนสริม
ความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ านสียที่นกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพ้ืนที่สีนขียว 
ปรับปรุงระบบการจัดนก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งนสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

 

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 นพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนนองในการมีส่วนร่วมทาง  

การนมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้นห็นความส าคัญของการใช้สิทธิใน          
การนลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล.... โดยบูรณาการ
แผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด านนินกิจกรรมอันนป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งนสริมและขับนคลื่อนแนวทางนขตพัฒนานศรษฐกิจพอนพียง
(SEDZ)     ด้วยโมนดลนศรษฐกิจใหม่ น้อมน าแนวคิดปรัชญาของนศรษฐกิจพอนพียงมาด านนินการนพ่ือให้
ชุมชนสามารถพึ่งตนนองได้โดยสนับสนุนการด านนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งนสริมการฝึกอบรม
อาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 นพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา สามารถด านนินงานตาม

นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดนร็ว ทั่วถึง โปร่งใส 
และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างนหมาะสมนพื่อพัฒนาการบริการทุกด้าน
อย่างต่อนนื่อง การพัฒนาระบบนทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานและบริการประชาชน การนชื่อมโยงการ
บริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องนรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ นช่น ข้อมูลแผนที่ภาษี
นพื่อพัฒนาการจัดนก็บรายไดข้อ้มูล ด้านการช่างและผังนมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นพื่อ
มุ่งพัฒนาสู่นมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งนสริมการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ านป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้ง
การสัมมนา แลกนปลี่ยนนรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการนมืองและข้าราชการประจ า 

 

จากนโยบายข้างต้น  นป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นนป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 

 

ดิฉัน  น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ขอให้ค ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาอันทรงนกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงนวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ดิฉัน
จะมุ่งมั่นบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะ
ยึดประโยชน์และความอยู่ดมีีสุขของประชาชนนป็นส าคัญ นพ่ือให้นกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ต่อไป.  จึงนรียนมานพื่อโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



               สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1ที่ตั้งของต าบล 
 

ต าบลพะนนานป็นต าบลหนึ่งใน 25 ต าบล ของอ านภอนมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากต าบลมะนริง  
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกนขตการปกครองนป็นต าบลพะนนา มีผลนมื่อ วันที่ 17 มกราคม 
2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อต าบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลาง
ของต าบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกนป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาต าบลพะนนา นป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลพะนนา นมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
  

ต าบลพะนนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอ านภอนมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ 
ตะวันออก นป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลนมตร มีนส้นทางการคมนาคมของต าบลหลัก 2 ทาง คือ  

-ทางรถไฟ  ผ่านตอนกลางของต าบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก นป็นนส้นทางสายนครราชสีมา – 
อุบลราชธานี           

-ถนนทางหลวงจังหวัดหมายนลข 226 (ถนนนพชรมาตุคลา)  นป็นนส้นทางที่ส าคัญที่สุดของต าบล ตัดผ่าน
หมู่บ้าน มีนขตพ้ืนที่ในการติดต่อดังนี้ 
  

ทิศนหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านโพธิ์ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลหนองระนวียง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลพระพุทธ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลมะนริง 

แผนที่ต าบลพะเนา 
 

 
 
 



1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้างออกไปทางทิศตะวันตก 

ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา     
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ าปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน 

ฤดูร้อน  
 ฤดูร้อน   เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 

ลักษณะของดิน โดยทั่วไป สามารถจ าแนกออกนป็น 3 ชุดกลุ่มดิน คือ 
ชุดกลุ่มดินที่ 20 ชื่อชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ นป็นดินนหนียว ลึกมาก ซึ่งนป็นดินที่ มีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติค่อนข้างต่ า คิดนป็นร้อยละ 46.78 
ชุดกลุ่มดินที่ 40 ชื่อชุดดินชุมพวง นป็นดินร่วนหยาบลึก ถึงลึกมาก ซึ่งนป็นดินที่มีความอุดม 

สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า คิดนป็น ร้อยละ 27.71 
ชุดกลุ่มดินที่ 18 ชื่อชุดดินหนองบุญมาก นป็นดินร่วนละนอียด ลึกมาก ซึ่งนป็นดินที่มีความอุดม 

สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง คิดนป็น ร้อยละ 1.36 ส่วนที่นหลือร้อยละ 24.15 นป็นลักษณะของดินที่
นป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย โรงนรียน และวัด 
 

การใช้ที่ดิน  
 

หมู ่ ชื่อบ้าน พ้ืนที่ พ้ืนที่ท าการเกษตร 
  ทั้งหมด(ไร)่ นา(ไร่) พ้ืนที่(ไร่) ไม้ผล ไม้ดอก พืชผัก อื่นๆ 

1 มะนริงน้อย 812 474 128 19 - 1 10 
2 พุดซา 718 450 156 20 4 1 - 
3 หนองสายไพร 2,162 641 764 27 - - 5 
4 คอนอินทร์ 1,775 510 198 15 5 - - 
5 พะนนา 712 423 207 13 - - - 
6 พะนนา 1,318 695 370 55 - - 13 
7 มะนริงใหญ่ 1,306 465 372 14 - - - 
8 ยองแยง 1,475 900 295 58 - 5 15 
9 ใหม่ยองแยง 1,862 746 347 51 - 3 10 
 รวม  12,140 5,308 2,837 272 9 10 53 
     
ล าดับ

ที ่
ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ ร้อยละ 

1 ที่พักอาศัย 2.25 26.16 
2 นกษตรกรรม 11.94 65.74 
3 ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม 1.64 19.07 
4 สถานศึกษา 0.04 3.84 
5 ศาสนาสถาน 0.25 2.91 
6 สถานท่ีราชการ 0.35 4.07 



7 ถนนและที่สาธารณะ 0.98 11.39 
8 อุตสาหกรรม 0.12 4.88 
9 แหล่งน้ า 0.57 6.63 

10 อื่น 0.02 0.23 
                                                                   รวม 18.16 100 
 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
         ต าบลพะนนา พื้นที่การนกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ในนขตชลประทาน และมีแหล่งน้ า 
ธรรมชาติ  ดังนี้ 

-ล าตะคองใหม่  
-ล าตะคองนก่า  
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น คือท านบ 2 แห่ง คือ ท านบบ้านมะนริงน้อย และท านบบ้านยองแยง  
คลองชลประทาน     1   สาย  
สระน้ า                11   สระ  
บ่อน้ าตื้น           313   บ่อ  
บ่อบาดาล              3   บ่อ  

 

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ไม่มี 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง  
ต าบลพะนนานป็นต าบลหนึ่งใน 25 ต าบล ของอ านภอนมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากต าบลมะนริง และได้รับ

การประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกนขตการปกครองนป็นต าบลพะนนา มีผลนมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อต าบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของต าบล 
ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกนป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาต าบลพะนนา นป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลพะนนา นมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  มีพ้ืนที่ต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 
12,140 ไร่ หรือ 18.16 ตารางกิโลนมตร นป็นต าบลค่อนข้างนล็ก โดยมีโดยมีนนื้อที่ แยกนป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ บ้าน เน้ือที่(ตร.กม.) อันดับ 
1 บ้านมะนริงน้อย 1.29 7 
2 บ้านพุดซา 1.15 8 
3 บ้านหนองสายไพร 3.26 1 
4 บ้านคอนอินทร์ 2.53 2 
5 บ้านพะนนา 1.14 9 
6 บ้านพะนนา 2.11 5 
7 บ้านมะนริงใหญ่ 2.09 6 
8 บ้านยองแยง 2.28 4 
9 บ้านใหม่ยองแยง 2.31 3 

                           รวม 18.16  
 
 
 



มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในนขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที ่1  บ้านมะนริงน้อย  ผู้ปกครอง นายฉัตรชัย ภู่นกิดชายทะนล ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่2 บ้านพุดซา  ผู้ปกครอง นายสุริยา ศรีละวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่3 บ้านหนองสายไพร ผู้ปกครอง นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่4 บ้านคอนอินทร์  ผู้ปกครอง นายร่วม  งามอภัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่5 บ้านพะนนา  ผู้ปกครอง นายนชาวลิต ค าทองพะนนา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่6 บ้านพะนนา  ผู้ปกครอง นายวรโชติ หัสครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่7 บ้านมะนริงใหญ่  ผู้ปกครอง นายชาตรี นกียรติธนบดี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่8 บ้านยองแยง  ผู้ปกครอง นายยงยุทธ ละม่อมนมือง  ผู้ใหญ่บ้าน 

          หมู่ที ่9 บ้านใหม่ยองแยง  ผู้ปกครอง นายสมัคร ศรีชุ่ม  ก านันต าบลพะนนา 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา แบ่งหน่วยการนลือกตั้งนป็นจ านวน 9 หน่วย  9 หมู่บ้าน คือ  
หน่วยที่ 1  บ้านมะนริงน้อย   หมู่ที่ 1 
หน่วยที่ 2  บ้านพุดซา        หมู่ที่ 2 
หน่วยที่ 3  บ้านหนองสายไพร  หมู่ที่ 3 
หน่วยที่ 4  บ้านคอนอินทร์   หมู่ที่ 4 
หน่วยที่ 5  บ้านพะนนา   หมู่ที่ 5 
หน่วยที่ 6  บ้านพะนนา   หมู่ที่ 6 
หน่วยที่ 7  บ้านมะนริงใหญ่   หมู่ที่ 7 
หน่วยที่ 8  บ้านยองแยง   หมู่ที่ 8 
หน่วยที่ 9  บ้านใหม่ยองแยง  หมู่ที่ 9 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
 1. นายสมจิตร  คงมะนริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 1 
 2. นายจ านงค์  นทพทะนล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 2 
 3. นางนันท์นภัส          วงษ์รัตนคีรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 3 
 4. นายบุญนชิด  ปราบมะนริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 4 
 5. นายอัครวัฒน์  วิจารณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 5 
 6. นางดวงทิพย์  มหาวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 6 
 7. นายสุพิน  ปานมะนริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 7  

8. นายยอด  นพียรอยู ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 8  
9. นายณัฐพงษ์ธร นพ็ชรราม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา หมู่ที่ 9 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
1. นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 
2. นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 
3  นายสมาน  ยอมมะนริง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 
4. นายอานนท์  โพธิบัติ  นลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 

           
 



3.ประชากร 

3.1 จ านวนประชากรและศาสนา 
จ าแนกนป็นนพศชาย....2,498....นพศหญิง.....2,736....คนจ านวนนด็ก (อายุ0-14 ปี) นด็กชาย.....367.....

คนนด็กหญิง.....376....คนจ านวนประชากรที่อายุระหว่าง 15-59 ปี จ าแนกนป็นชาย....1,647.....คน จ าแนกนป็น
หญิง.....1,683......คน จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) นพศชาย....407...คน นพศหญิง....625....คน   อายุ
มากกว่า 100 ปีขึ้นไป นพศชาย....-....คน จ านวนผู้พิการ นพศชาย........91......คนนพศหญิง.......89......คน จ านวน
สตรีมีครรภ์.....-.....จ านวนผู้ป่วยติดนตียง.............-............. คน จ านวนครัวนรือน.....1,886...ครัวนรือนจ านวน
ประชากรแฝง* ประมาณ..........-......คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100  (ข้อมูล ณ  นดือน สิงหาคม 
พ.ศ. 2565)               
    (ท่ีมา : ข้อมูลทะนบียนราษฎร์ของอ านภอนมืองนครราชสีมา) 
 

3.2 จ านวนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565) 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
    ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา มีโรงนรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา จ านวน  1 โรงนรียน คือ
โรงนรียนบ้านพะนนา ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 7 ท่าน แยกนป็นครู จ านวน  6 ท่าน  มีผู้อ านวยการโรงนรียน
จ านวน 1 ท่าน และมีจ านวนนักนรียน ดังนี้ (ข้อมูล ณ นดือน กันยายน 2564) 
 

ข้อมูลครู/บุคลากร 
1. นางร าไพมณี   วินชียรรัตน์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงนรียนบ้านพะนนา 
2. นางนิภาพัฒน์  กลัดกลาง ต าแหน่ง  ครูโรงนรียนบ้านพะนนา 
3. นางมนัชญา   แหลมทองหลาง ต าแหน่ง  ครูโรงนรียนบ้านพะนนา 
4. นางสาวบุญช่วย  รวมกลาง ต าแหน่ง  ครูโรงนรียนบ้านพะนนา 
5. นางสาวนิรชา  นปาะศิร ิ ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
6. นางสาววาริศา  ปลื้มกลาง ต าแหน่ง  นจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นายกันหา   อยู่มะนริง ต าแหน่ง  นักการภารโรง 

 
 

หมู่ที ่ บ้าน 2562 
1 บ้านมะนริงน้อย 75 
2 บ้านพุดซา 193 
3 บ้านหนองสายไพร 300 
4 บ้านคอนอินทร์ 306 
5 บ้านพะนนา 103 
6 บ้านพะนนา 355 
7 บ้านมะนริงใหญ่ 223 
8 บ้านยองแยง 176 
9 บ้านใหม่ยองแยง 173 

                                         รวมท้ังสิ้น 1,904 



ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
ระดับชั้น เพศ รวม 

ชาย หญิง 
อนุบาล 1 1 1 2 
อนุบาล 2 3 6 9 
อนุบาล 3 5 1 6 

ป.1 6 4 10 
ป.2 3 6 9 
ป.3 6 3 9 
ป.4 3 4 7 
ป.5 1 2 3 
ป.6 3 8 11 

รวมทั้งสิ้น 31 35 66 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลพะเนา 
           มีนักนรียนที่นข้านรียนในศูนย์การนรียนชุมชน ประมาณ 40 คนโดยมี นางสาวแววดาว ฟอพิมาย นป็น
หัวหน้า กศน.ต าบลพะนนา  (ข้อมูล ณ นดือน พฤศจิกายน 2565)  
 

ระดับ ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษา - - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 1 4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 15 36 
                       รวม 24 16 40 

 

             การจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ได้ด านนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานด็กนล็ก 
จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ นมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ดูแลนด็ก 1 คน คือ นางกัญญา แก้วพินิจ  มี
นางสาว นุจรี ดีนวนพะนนาว์ นป็นพ่ีนลี้ยงนด็ก ปัจจุบันมีนักนรียน จ านวน 27 คน  แยกนป็นชาย 14 คน หญิง 13 
คน (ข้อมูล ณ นดือน พฤศจิกายน 2565) 
 

4.2 การสาธารณสุข 
ต าบลพะนนามีโรงพยาบาลส่งนสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบล 1  แห่ง คือโรงพยาบาลส่งนสริมสุขภาพ 

ชุมชนต าบลมะนริงน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสายไพร หมู่ที ่3  
 

4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลพะนนาอยู่ ในนขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรมะนริง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน                     
มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยนป็นก าลังส าคัญในการแจ้งนบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดนวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  
 

๔.๔  ยาเสพติด 
  ปัญหายานสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา  พบว่าประชาชนมีความนสี่ยงกับยานสพติดนป็น
ส่วนน้อย  แต่นนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีของสถานีต ารวจภูธรมะนริง คอยสอดส่องดูแลและหา



นบาะแสผู้กระท าผิดอยู่นป็นประจ า ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน 
คอยนป็นก าลังส าคัญในการแจ้งนบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท าให้ปัญหายานสพติดนบาบางลง
ตามล าดับ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้นฉพาะตามอ านาจหน้าที่นท่านั้น นช่น การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์ การแจ้งนบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้       
 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) มีการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

 (๕)  มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส       
     

 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
-  ทางรถไฟ   ผ่านตอนกลางต าบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก นป็นนส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา – 

อุบลราชธานี  มีสถานีรถไฟ 1 แห่ง คือสถานีบ้านพะนนา  หมู่ที่ 6 
-  ทางรถยนต์  นป็นนส้นทางท่ีส าคัญที่สุด ตัดผ่านจากหมู่บ้าน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายนลข226 (ถนน

นพชรมาตุคลา) นป็นถนน 4  ช่องทางจราจร  กว้าง  12 นมตร นป็นถนนที่นกษตรกร และประชาชนใช้ขนสินค้า 
และนดินทางมายังตัวอ านภอนมือง และจังหวัด ห่างจากตัวอ านภอ 12 กิโลนมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและด านนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวทะนล ตั้งอยู่ที่ บ้านมะ

นริงน้อย หมู่ที่ 1  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 
5.3 การประปา 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา รับผิดชอบและด านนินการโดยประปาส่วน

ภูมิภาค สาขาจอหอ และประปาหมู่บ้าน 
5.4 โทรศัพท์ 
ในนขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา มีการสื่ อสารที่ ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์นคลื่อนที่ และมีนครือข่ายของโทรศัพท์นคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - ที่ท าการไปรษณีย์   - แห่ง 
 - สถานีโทรคมนาคม   - แห่ง 
 - โทรศัพท์สาธารณะ   - แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 เกษตรกรรม   
ประชากรในต าบลส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น การท านา และมีการท านาปี

ละ 1 ครั้ง   มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ ท าไร่นาสวนผสมเล็กน้อย เมื่อว่างจากการเกษตรจะไปรับจ้างทั่วไป คนในวัย
แรงงานจะออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และในเขตอ าเภอเมือง  
 



6.2 การประมง 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาไว้บริโภค และเลี้ยงในบ่อธรรมชาติ ตามไร่นา เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

เหลือก็จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ 
6.3 การปศุสัตว์ 
นกษตรกร          115  ราย    นลี้ยงไก่พ้ืนนมือง        1,189 ตัว 
นกษตรกร             5  ราย   นลี้ยงสุกร                      22  ตัว 
นกษตรกร           20  ราย   นลี้ยงนป็ดไข่                    2,238 ตัว 
นกษตรกร             8   ราย  นลี้ยงวัว                            88  ตัว 
6.4 การบริการ  

 มีสถานประกอบการด้านบริการ จ านวน   6   แห่ง แบ่งนป็น 
 บริการนสริมสวย         จ านวน   3  แห่ง 
 บริการซ่อม         จ านวน   3  แห่ง 
          บริการอ่ืนๆ         จ านวน   -   แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
  ไม่มี  
  

6.6 การอุตสาหกรรม 
  ไม่มี 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มอาชีพมี        9   กลุ่ม 
1. บ้านมะนริงน้อย  หมู่ที่ 1    สานตระกร้าพลาสติก 
2. บ้านพุดซา   หมู่ที่ 2    ท าแหนม  แค๊ปหมู 
3. บ้านหนองสายไพร  หมู่ที่ 3   ท าแหนม  แค๊ปหมู 
4. บ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4   นพาะนห็ด ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ 
5. บ้านพะนนา   หมู่ที่ 5   ทอผ้าไหม 
6. บ้านพะนนา   หมู่ที่ 6   สานตระกร้าพลาสติก 
7. บ้านมะนริงใหญ่  หมู่ที่ 7   แค๊ปหมู 
8. บ้านยองแยง   หมู่ที่ 8    ตีมีด 
9. บ้านใหม่ยองแยง  หมู่ที่ 9    นกษตรกรรม  ท านา 
6.8 แรงงาน 

 6.8.1 คนอายุ 15-59 ปี ประกอบอาชีพและมีรายได้ รวม    2,376  คน ร้อยละ 66.93 
 6.8.2 ครัวนรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง  จ านวน   348  ครัวนรือน 
 6.8.3 จ านวนครัวนรือนที่จ้างคนต่างด้าว   จ านวน    0     ครัวนรือน 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

 ประชากรในนขตต าบลพะนนาส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในนขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพะนนา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

1.วัดมะนริงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านมะนริงน้อยหมู่ที่ 1  โดยมีพระมหาสุพัต  นาโค  นป็นนจ้าอาวาส 



2.  วัดพุดซา    ตั้งอยู่ที่บ้านพุดซา    หมู่ที ่2 พระครูวิมล  ธรรมประสิทธิ์ นจ้าคณะต าบลมะนริง รักษาการ
นจ้าอาวาส วัดพุดซา 

3. วัดหนองสายไพร   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสายไพรหมู่ที่ 3 โดยมีพระครูพิศาล  จิตตารักษ์ นป็นนจ้าอาวาส 
4. วัดบ้านมะนริงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านมะนริงใหญ่   หมู่ที ่ 7  โดยมีพระครูโสภณสุทธิคุณ นป็นนจ้าอาวาส 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 วัฒนธรรม ชุมชนในนขตต าบลพะนนา มีขนบธรรมนนียมประนพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม  
ปฏิบัติสืบทอดกันมานป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 
เดือน บุญประเพณี ลักษณะการปฏิบัติ 

มกราคม 
 
 
นมษายน 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 
 
 
 
สิงหาคม 
 
 

 

ทอดผ้าป่า 
 
 
สงกรานต์ 
 
 
 
 
 
นข้าพรรษา 
 
 
 
บุญข้าวสารท 
 

- บางหมู่บ้านจะน าผ้าป่าไปทอดที่วัดในหมู่บ้านของตนนองบางทีก็น าไป
ทอดในถ่ินทุรกันดารแล้วแต่โอกาส ถ้านป็นผ้าป่าสามัคคีก็จะนรี่ยรายนงิน
แล้วแต่ศรัทธา 
-  นล่นน้ าสงกรานต์ลูกหลาน  ญาติพี่น้องจะรดน้ าด าหัวผู้นฒ่าผู้แก่  นพื่อ
ขอพรในวันปีใหม่ไทย ญาติมิตรจะนดินทางมานยี่ยมนยียนบ้านกันนป็น
ส่วนมาก  นป็นการพบปะกันในรอบ 1 ปี 
-  มีการสรงน้ าพระพุทธรูปที่วัดและสรงน้ าพระสงฆ์ 
-  ท าบุญหาญาติ  พ่อ แม่ พ่ีน้อง  โดยการน ากระดูกมาสรงน้ าหอมหรือ
ท าท่ีบรรจุกระดูก 
-  จะท าบุญตักบาตรที่วัด 
-  แห่นทียนพรรษา 
-  นวียนนทียนตอนกลางคืน 
-  ผู้สูงอายุจะไปรักษาศีลในวันพระตลอด  3  นดือน 
-  บางครอบครัวก็จะท ากับข้าวกระยาสารทนอง  แต่ในปัจจุบันจะซื้อที่
ตลาด  ซึ่งท าส านร็จแล้ว 
 

   
ตุลาคม 
 
 
พฤศจิกายน 

บุญออกพรรษา 
 
 
บุญกฐิน 

-  ท าบุญตักบาตรที่วัด 
-  จุดประทัดและดอกไม้ไฟต่าง ๆ 
 
-  นมื่อออกพรรษาวัดจะนตรียมรับกฐิน  ถ้าไม่มีใครมาจองทางหมู่บ้าน
จะท านป็นกฐินสามัคคี 
-  มีความนช่ือว่าถ้าใครได้ทอดกฐินจะนป็นคนท่ีมีบุญมาก 

  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลพะนนา ได้แก่ กลุ่มนวดแผนไทย ประชาชนในต าบลพะนนาส่วนใหญ่ใช้ภาษา
ท้องถิ่นคือภาษาโคราชและภาษากลางในการสื่อสารกัน 
  

7.4. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าขึ้นชื่อและนป็นสินค้าประจ าต าบลพะนนาที่ทุกคนรู้จักคือ แค๊ปหมู และแหนมหมู โดยจะผลิตมากที่
บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3  บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 และบ้านมะนริงใหญ่ หมู่ที่ 7 
 



8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

       ต าบลพะนนา พื้นที่การนกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ในนขตชลประทาน และมีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ดังนี้ 
-ล าตะคลองใหญ่  
-ล าตะคลองนก่า  
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น คือท านบ 2 แห่ง คือ ท านบบ้านมะนริงน้อย และท านบบ้านยองแยง  
-คลองชลประทาน     1   สาย  
-สระน้ า                11   สระ  
-บ่อน้ าตื้น            313   บ่อ  
-บ่อบาดาล              3   บ่อ  
8.2 ป่าไม้ 

 

      ต าบลพะนนาไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ นพราะมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  
8.3 ภูเขา 

 

       ต าบลพะนนาไม่มีภูนขา นพราะมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากนป็นพ้ืนที่ส าหรับนพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่นพียงนล็กน้อยที่นป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน  
น้ า ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ นนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนนป็นดินนค็ม น้ าใต้ดินก็นค็ม หรือไม่ก็นป็นน้ า
กร่อย ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝนน้ า
ในการนกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการนกษตรไม่นพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การนกษตรได้นพ่ิมขึ้น  นพราะพ้ืนที่ส่วนมากนป็นของประชาชน นอกชน ปัญหาด้านขยะ นมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการนพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและนป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  นช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการคัดแยกขยะใน
นขตต าบลพะนนา และโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนนองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้นป็นนมืองน่าอยู่ นป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 

10. อ่ืนๆ  
     ไม่มี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
วันที่  29  ธันวาคม พ.ศ.2565 

********************** 
เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามมาตรา 58/5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
(รวมถึงแก้ไขนพ่ิมนติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) บัญญัติว่า 
 “...ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนป็นประจ าทุกปี 
 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้
ประกาศไว้โดยนปิดนผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย...” 
 และนพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น นพ่ือให้นป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ตามที่ได้แถลงนโยบายก่อนนข้ารับหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 

 และนพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น นพ่ือให้นป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา ดังต่อไปนี้ 
 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ นส้นจากบ้านนายสุ่ม คงสังมะนริง ไปทางบ้านนางสร้อย 

อยู่มะนริง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.50 นมตร ยาว 40.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 
ตารางนมตร ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  59,950.-บาท 
 2. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ ๙ บรินวณแยกทางนข้าบ้านนางบาง แก้วกระโทก ถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๓ นมตร ยาว 50.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางนมตร ตามแบบ 
อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  99,900.-บาท 
 3. ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ ๔ สายทางนส้นนลียบคลองส่งน้ าชลประทาน (ต่อ
ของนดิม) นชื่อมต าบลมะนริง  ขนาดกว้าง ๕ นมตร ยาว 217.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,085 ตารางนมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.พะ
นนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  681,000.-บาท 
 4. ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ ๒ บรินวณนลียบล าตะคองนก่าในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน คสล.นป็น
ช่วงๆ ขนาดกว้าง ๔ นมตร ยาวรวม 50.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางนมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.พะนนาก าหนด จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  208,700.-บาท 
 5. วางท่อระบายน้ า คสล. บ้านพะนนา หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายจ านริญ วิจารณ์ วางท่อระบายน้ า คศล.มอก.
ชั้น ๓นส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 นมตร จ านวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 



จ านวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 นป็นนงิน  184,000.-บาท 
 6. ก่อสร้างสวนสุขภาพ ลานกีฬา บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย บรินวณรอบ
สระน้ า ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  449,000.-บาท 
 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายสมาน ยอมมะนริง ตามแบบ อบต.
พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  159,000.-บาท 
 8. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านยองแยง หมู่ที่ ๘ ต่อจากของนดิมนส้นสระโพธิ์ ตามแบบ อบต.
พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  497,000.-บาท 
 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพะนนา หมู่ที่ ๖ บรินวณบ้านนายไพศาล ประภาวะ
ดิลก ไปทางบ้านนางหวอง บุญนขียว ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
นป็นนงิน 449,500.-บาท 
 10. โครงการปรับปรุงท่อนมนประปาหมู่บ้านมะนริงใหญ่ หมู่ที่ ๗ ทุกซอยรอบหมู่บ้าน ขนาด ๓ นิ้ว ตาม
แบบ อบต.พะนนาก าหนด ผูกพันลงนามสัญญา  นป็นนงิน  349,000.-บาท 

11. ค่าบ ารุง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลพะนนา  ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  10,000.-บาท 

12. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  557,000.-บาท 

รวม  12   โครงการ  เป็นเงิน   3,704,050.- บาท 
 

2.ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  

20,000.-บาท 
2. โครงการส่งนสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ จากงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  10,000.-บาท 
รวม  2   โครงการ  เป็นเงิน  30,000  บาท 

 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

นบิกจ่ายนป็นนงิน 100,000.- บาท 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัตินหตุทางถนนช่วงนทศกาล จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

นบิกจ่ายนป็นนงิน 17,830.- บาท 
 3. โครงการอาหารกลางวันโรงนรียนบ้านพะนนา จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕ นบิกจ่าย
นป็นนงิน  293,538.- บาท 
 4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้นลือดออกต าบลพะนนา จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256
๕ นบิกจ่ายนป็นนงิน  44,350.- บาท 

5. โครงการช่วยนหลือประชาชนด้านการส่งนสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.256๕ นบิกจ่ายนป็นนงิน  85,544.- บาท 
 6. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยานสพติด อบต.พะนนา จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕ 
นบิกจ่ายนป็นนงิน  98,010.- บาท 



7. โครงการส่งนสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนด็กและนยาวชน จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
256๕ นบิกจ่ายนป็นนงิน  9,950.- บาท 

8. นบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 
7,666,800   .- บาท 

9. นบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 
1,739,800.- บาท 

10. นบี้ยยังชีพผู้ป่วยนอดส์ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 
18,000   .- บาท 

11. อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนานด็กนล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 136,080.- บาท 

12. ค่าจัดการนรียนการสอนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 45,900.- บาท 

13. ค่าหนังสือนรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 3,000.- บาท 

14. ค่าอุปกรณ์การนรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 3,000.- บาท 

15. ค่านครื่องแบบนักนรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 4,500.- บาท 

16. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้นรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 6,450.- บาท 

17. โครงการป้องกันและบรรนทาสาธารณภัย งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
นบิกจ่ายนป็นนงิน 425,207.30 บาท 

18. อาหารนสริมนมโรงนรียนบ้านพะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
นบิกจ่ายนป็นนงิน 128,581.20 บาท 

19. อาหารนสริมนม ศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 52,184.52 บาท 
 

  รวม  19  โครงการ เป็นเงิน  10,878,725.02  บาท 
 

4.ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ไม่ได้นบิกจ่ายงบประมาณ 
 

5.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
1. ค่าใช้จ่ายในการนลือกตั้ง จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  126,104.-บาท 
2. โครงการฝึกอบรมนสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  

10,850.-บาท 
3. โครงการพัฒนานทคโนโลยีดิจิทัลองค์การบริการส่วนต าบลพะนนา จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2565 นป็นนงิน  15,000.-บาท 
4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานนพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการพัฒนา

ท้องถิ่น จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  280,500.-บาท 



5. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และพนักงาน จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 นป็นนงิน  115,400.-บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการนพ่ิมประสิทธิภาพการจัดนก็บรายได้ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นป็น
นงิน  4,500.-บาท 

7. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ นครื่องมือ นครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  นป็นนงิน   115,820.- บาท 
 

รวม 7  โครงการ เป็นเงิน 668,174.- บาท  
 

รวม  5 ด้าน  40 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 15,280,949.02 บาท 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2565  ตามนโยบายทั้ง 5  ด้าน จ านวน  40  โครงการ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้  15,280,949.02 บาท 
บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ นส้นจากบ้านนายสุ่ม 

คงสังมะนริง ไปทางบ้านนางสร้อย อยู่มะนริง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.50 นมตร ยาว 40.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 100 ตารางนมตร ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

59,950 ด านนินการแล้ว 

2. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ ๙ บรินวณแยกทางนข้าบ้าน
นางบาง แก้วกระโทก ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ นมตร ยาว 50.00 
นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางนมตร ตาม
แบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 

99,900 ด านนินการแล้ว 

3. ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ ๔ สายทางนส้นนลียบ
คลองส่งน้ าชลประทาน (ต่อของนดิม) นชื่อมต าบลมะนริง  ขนาดกว้าง ๕ 
นมตร ยาว 217.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,085 ตารางนมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้ายและป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

681,000 ด านนินการแล้ว 

4. ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ ๒ บรินวณนลียบล าตะคองนก่าใน
หมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน คสล.นป็นช่วงๆ ขนาดกว้าง ๔ นมตร ยาว 
50.00 นมตร หนา 0.15 นมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
นมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลน อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 

208,700 ด านนินการแล้ว 



5. วางท่อระบายน้ า คสล. บ้านพะนนา หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายจ านริญ 
วิจารณ์ วางท่อระบายน้ า คศล .มอก.ชั้น ๓นส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
นมตร จ านวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน ๓ บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลน อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 

184,000 ด านนินการแล้ว 

6. ก่อสร้างสวนสุขภาพ ลานกีฬา บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ พร้อม
อุปกรณ์ออกก าลังกาย บรินวณรอบสระน้ า ตามแบบ อบต.พะนนา
ก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

449,000 ด านนินการแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนาย
สมาน ยอมมะนริง ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

159,000 ด านนินการแล้ว 

8. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล .บ้านยองแยง หมู่ที่ ๘ ต่อจาก
ของนดิมนส้นสระโพธิ์ ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

497,000 ด านนินการแล้ว 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล .รูปตัวยู บ้านพะนนา หมู่ที่ ๖ 
บรินวณบ้านนายไพศาล ประภาวะดิรก ไปทางบ้านนางหวอง บุญนขียว 
ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด ตามแบบ จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565  

449,500 ด านนินการแล้ว 

10. โครงการปรับปรุงท่อนมนประปาหมู่บ้านมะนริงใหญ่ หมู่ที่ ๗ ทุกซอย
รอบหมู่บ้าน ขนาด ๓ นิ้ว ตามแบบ อบต.พะนนาก าหนด ผูกพันลงนาม
สัญญา 

349,000 อยู่ระหว่าง
ด านนินการ 

11. ค่าบ ารุง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลพะนนา ตามแบบ 
อบต.พะนนาก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

10,000 ด านนินการแล้ว 

12. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ อบต.พะนนา
ก าหนด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

557,000 ด านนินการแล้ว 

                                               รวม  12   โครงการ เป็นเงิน 3,704,050  
 

๒.ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จากงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 
20,000 ด านนินการแล้ว 

2. โครงการส่งนสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

10,000 ด านนินการแล้ว 

 รวม  2   โครงการ เป็นเงิน 30,000  
 
 
 
 
 



3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
1. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  
100,000 ด านนินการแล้ว 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัตินหตุทางถนนช่วงนทศกาล จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
  

17,830 ด านนินการแล้ว 

3. โครงการอาหารกลางวันโรงนรียนบ้านพะนนา จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.256๕  
 

293,538 ด านนินการแล้ว 

4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ นลือดออกต าบลพะนนา จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕ 
  

44,350 ด านนินการแล้ว 

5. โครงการช่วยนหลือประชาชนด้านการส่งนสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕  

85,544 ด านนินการแล้ว 

6. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยานสพติด อบต .พะนนา จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕ 
 

98,010 ด านนินการแล้ว 

7. โครงการส่งนสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนด็กและนยาวชน จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๕ นบิกจ่ายนป็นนงิน   

9,950 ด านนินการแล้ว 

8. นบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565  

7,666,800    ด านนินการแล้ว 

9. นบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565  

1,739,800    ด านนินการแล้ว 

10. นบี้ยยังชีพผู้ป่วยนอดส์ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565  

18,000    ด านนินการแล้ว 

11. อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนานด็กนล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพะนนา 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

136,080 ด านนินการแล้ว 

12. ค่าจัดการนรียนการสอนของศูนย์ พัฒนานด็ก นล็ก อบต.พะนนา 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

45,900 ด านนินการแล้ว 

13. ค่าหนังสือนรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  

3,000 ด านนินการแล้ว 

14. ค่าอุปกรณ์การนรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  

3,000 ด านนินการแล้ว 

15. ค่านครื่องแบบนักนรียนของศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  

4,500 ด านนินการแล้ว 

16. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ นรียนของศูนย์ พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  

6,450 ด านนินการแล้ว 



17. โครงการป้องกันและบรรนทาสาธารณภัย งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  

425,207.30 ด านนินการแล้ว 

18.  อาหารนสริมนมโรงนรียนบ้านพะนนา งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 128,581.20 บาท 

 

128,581.20 ด านนินการแล้ว 

19. อาหารนสริมนม ศูนย์พัฒนานด็กนล็ก อบต.พะนนา งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 นบิกจ่ายนป็นนงิน 
52,184.52 บาท 

52,184.52  ด านนินการแล้ว 

                                             รวม   19  โครงการ เป็นเงิน   10,878,725.02  
 

4.ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ไม่ได้ด านนินการ 
   

5.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการนลือกตั้ง จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
นป็นนงิน   

126,104 ด านนินการแลว้ 

2. โครงการฝึกอบรมนสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 

10,850 ด านนินการแลว้ 

3. โครงการพัฒนานทคโนโลยีดิจิทัลองค์การบริการส่วนต าบลพะนนา จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

15,000 ด านนินการแลว้ 

4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานนพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและ
กลุ่มองค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 

280,500 ด านนินการแลว้ 

5. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงาน จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
 

115,400 ด านนินการแลว้ 

6. ค่าใช้จ่ายในการนพ่ิมประสิทธิภาพการจัดนก็บรายได้ จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

4,500 ด านนินการแลว้ 

7. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ นครื่องมือ นครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
แยกนป็น 
งานบริหารทั่วไป 
ครุภณัฑ์ส านักงาน นพื่อจ่ายนป็น 1.นก้าอี้ผู้บรหิารจ านวน 1 ตัว   4,990.- บาท 
                                      2.ช้ันอนนกประสงค์      1 อัน   1,990.-บาท 
                                      3.ชุดโต๊ะท างาน          1 ชุด  12,490.-บาท 
                                      4.โต๊ะประชุม             1 ชุด    8,850.-บาท 
                                      5.โต๊ะอนนกประสงค์      1 อัน   9,000.-บาท 

115,820 ด านนินการแลว้ 



                                                            รวมนป็นนงิน  37,320.-บาท 
ครุภณัฑ์การนกษตร นพื่อจ่ายนป็น 1.นครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งนครื่องยนต์นบนซิน           
                                                       จ านวน 1 นครื่อง 13,500.- บาท 
                                                             รวมนป็นนงิน 13,500.- บาท 
งานบริหารทั่วไปนกี่ยวกับนคหะและชุมชน 
ครุภณัฑ์การนกษตร นพื่อจ่ายนป็น 1.นลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 นครื่อง 25,000.-บาท  
                                  2.นลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 4.6 แรงม้า 40,000.-บาท 
                                                                รวมนป็นนงิน 65,000.-บาท 
                                                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,820.-บาท 

 รวม  7   โครงการ เป็นเงิน 668,174  

                                 รวม  5 ด้าน  40 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น        15,280,949.02  
    

ที่มา : รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ ประจ าเดือนกันยายน  ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ (ระบบ     
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ข้อมูล ณ 29/11/2565 

 
 

 


