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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของนายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
********************** 

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ตามมาตรา 58/5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
(รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) บัญญัติว่า 

  “...ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย...” 
  และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ตามท่ีได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3  ซอยนางมะลิ ไขโพธิ์

งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน  213,000.-  บาท 
2.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพปรับปรุงภูมิทัศน์  บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 งบประมาณจาก  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน  424,346.-  บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6  (ต่อของเดิมหลังสถานีรถไฟ)

งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  209,000.-  บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบล าตะคองเก่าไปบ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4

บริเวณถนนดินสวนดาวเรือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน  98,000.-  บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8  บริเวณถนนเลียบล าตะคองเก่าท่าอิฐ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน  98,000.-  บาท 
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู(ช่วงที่ 2) บริเวณสี่แยกถนน คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 

4  งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  482,500.-  บาท 
7.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมคืนผิวถนน คสล.บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9  

บริเวณบ้านนางเปรียว ไขโพธิ์ งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน  308,000.-  
บาท 

8.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุดซา หมู่ที่ 2 บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน 
ถนนเพชรมาตุคลา 226 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  485,500.-  บาท 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1งบประมาณจากจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  482,000.-  บาท 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 ซอยหนองหว้า เส้นบ้านนางชัง 
แก้วบุญพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  533,000.-  บาท 
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11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 บริเวณต่อของเดิมเชื่อม
กลางหมู่บ้าน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  450,000.-  บาท 

12. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้าน ถนนเพชรมาตุคลา 226 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  485,500.-บาท 

13.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 เส้นล าตะคองเก่าต่อจากของเดิม 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  149,500.-  บาท 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 ต่อของเดิมเส้นเลียบทาง
รถไฟ งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  499,500.-  บาท 

15. .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 เส้นเลียบทางรถไฟ
ไปซอยหนองหว้า บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 479,600 .-  
บาท 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณสามแยกมุมวัดกลาง
หมู่บ้าน ซอย 4 ต่อจากของเดิม งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 289,500 .-  บาท 

17. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ช่วงที่2 ต่อจากของเดิม 
งบประมาณจากจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 348,000 .-  บาท 

18. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเลียบคลองดาดชลประทาน
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 140,000 .-  บาท 

19. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายประเสริฐ ศิลา 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 688,000 .-  บาท 

20.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ระหว่างโรงเรียนบ้านยองแยง ต าบลพะเนา
งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  85,800.-  บาท 

21.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้นนาลาด ถึงบ้านนางสาคร ชลภักดี 
งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  59,500.-  บาท 

22.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1ถึงบ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่  7 บริเวณถนน
เลียบล าตะคองเก่า งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  209,500.-  บาท 

23.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเลียบล าตะคองเก่าแยกสวน
ดาวเรืองฝั่งซ้าย งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 96,000  .-  บาท 

24.โครงปรับเกรดบ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเลียบคลองดาดชลประทาน งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 48,000 .-  บาท 

25.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยบ้านนายสมาน ยอมมะเริง
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 31,000 .-  บาท 

26.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณช่วงที่ 2ต่อจาก
ของเดิม ทางเข้าหมู่บ้าน งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  173,500.-  บาท 

27.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณเส้นเลียบล าตะคองเก่าไปเชื่อมบ้าน
พุดซา หมู่ที่ 2 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 179,500 .-  บาท 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4  บริเวณเส้นเลียบคลอง
ชลประทาน(ต่อจากของเดิม)  งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 497,000 .-  บาท 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณทางไปบ้านหนองไทร 
ต าบลหนองระเวียง งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 495,500 .- บาท 

30. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งต าบลพะเนา งบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ 
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รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 5,071.80 -  บาท 
รวม  30  โครงการ  เป็นเงิน  8,743,317.80  บาท 

 

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน  

คณะกรรมการชุมชน และประชาชน 
รวม    1   โครงการ  เป็นเงิน  562,550.- บาท 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  9,880.-  บาท 
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมาพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  79,936.-  บาท 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 13,050.-  บาท 
4. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว  งบประมาณจากข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 8,224.-  บาท 
5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 242,000.-  บาท 
6. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 78,143.44-  บาท 
7. โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 9,880-  บาท 
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 117,120-  บาท 
9. โครงการอาหารเสริมนม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณ

จากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 42,213-  บาท 
10.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  349,500.-  บาท 
11.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณ

จากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  30,000.-  บาท 
12.วัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  40,800.-  บาท 
13.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  29,700.-  บาท 
14.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2559 เป็นเงิน  24,000.-  บาท 
15.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เป็นเงิน  5,844,100.-  บาท 
16.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เป็นเงิน1,176,800.-  บาท 
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17.ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  80,000.-  บาท 

18.แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  15,820.-  บาท 

19.ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  65,338.50-  บาท 

20.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  67,500-  บาท 

21.พัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร.ต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  6,600-  บาท 

22.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  11,027-  บาท 

23.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน  21,000-  บาท 
24                                             งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  85,000-  บาท และ สปสช. 202,095.-     
 

รวม   24   โครงการ เป็นเงิน  8,649,726.94  บาท 
 

4.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
1.จัดซื้อถังขยะ เพ่ือคัดแยกขยะในเขตต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  79,000-  บาท 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร(อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในต าบล

พะเนา) งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  9,600-  บาท 
รวม   2    โครงการ เป็นเงิน  88,600 .- บาท 

 

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
1. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และพนักงานฯขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  12,335.-  บาท 
2.อบต.พะเนาเคลื่อนที่พบประชาชน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2559 เป็นเงิน 5,155.- บาท 
3.พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 34,000.-  บาท 
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.พะเนาฯ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  16,900.-  บาท 
5. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  140,000.- บาท 
6. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอฯ 

งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 5,000.-  บาท 
7. จัดซื้อรถกระเช้า งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 

2,489,000.-  บาท 
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8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนางบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  98,500.-  บาท 

9. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559   โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 
1.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จ านวน 2 เครื่อง             เป็นเงิน   73,000.-   บาท 
2.โต๊ะท างาน   จ านวน 2 ตัว      เป็นเงิน    12,000.-  บาท 
3.พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัว     เป็นเงิน     7,400.-  บาท 
4.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง             เป็นเงิน    16,700.-  บาท 
5.ตู้เหล็ก   จ านวน  2 ตู้      เป็นเงิน      8,000.-  บาท 
6.ตู้ทึบแบบสไลด์   จ านวน  1 ตู้    เป็นเงิน      4,000.-  บาท 
7.ฉากกั้นห้องชนิดแผงกระจกขัดลายจ านวน 24 แผง            เป็นเงิน    132,000.- บาท 
8.เสาจบ    จ านวน 6 ต้น            เป็นเงิน       8,400.- บาท 

  9.ขาตั้ง  จ านวน 6 ขา            เป็นเงิน       2,700.- บาท  
                   รวมเป็นเงิน  264,200 .- บาท  

ครุภัณฑ์การศึกษา ได้แก่ 
  1.โยกเยกรูปสัตว์   จ านวน 3 ตัว    เป็นเงิน    30,000       

 

รวม   1   โครงการ เป็นเป็นเงิน 30,000 .- บาท 
ครุภัณฑก์ารเกษตร ได้แก่ 

1.เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  1 เครื่อง     เป็นเงิน    59,000.- บาท 
รวม   1   โครงการ เป็นเป็นเงิน 59,000 .- บาท 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ 
  1.เลื่อยโซ่ยนต์   จ านวน 1  เครื่อง            เป็นเงิน  17,000.-  บาท 

รวม   1   โครงการ เป็นเป็นเงิน 17,000 .- บาท 
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ 

1.เครื่องเล่นดีวีดี   จ านวน  1 เครื่อง     เป็นเงิน    3,950.- บาท 
2.กล้องวงจรปิด ชนิดไอพี  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายอยู่ระหว่างด าเนินการ 
รวม   3   โครงการ เป็นเงิน 3,950 .- บาท 

 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ 
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง  จ านวน  1 ตัว     เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
รวม   1   โครงการ เป็นเงิน 9,000 .- บาท 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ 
1.ถังขยะพลาสติก  จ านวน  50 ถัง             เป็นเงิน    79,000.- บาท 
รวม   1   โครงการ เป็นเงิน 79,000 .- บาท 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
  1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน     16,000       
  2.คอมพิวเตอร์ส านักงาน(กองช่าง)  จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน     16,000       
  3.เครื่องพิมพ์ขนาด A3  จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน       8,500       
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รวม   3   โครงการ เป็นเงิน   40,500  .- บาท 
รวมเป็นเงินค่าครุภัณฑ์        502,650.-  บาท 

       รวม   9   โครงการ เป็นเงิน  3,303,540 .- บาท 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2559  ตามนโยบายทั้ง  5  ด้าน จ านวน  66  โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  21,347,734.74 .- บาท  

(-ยี่สิบเอด็ล้านสามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-) 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2559 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3  
ซอยนางมะลิ ไขโพธิ์ 

213,000 ด าเนินการแล้ว 

2. ก่อสร้างสวนสุขภาพปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4  424,346 ด าเนินการแล้ว 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 (ต่อของเดิม

หลังสถานีรถไฟ) 
209,000 ด าเนินการแล้ว 

4. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบล าตะคองเก่าไป
บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณถนนดินสวนดาวเรือง  

98,000 ด าเนินการแล้ว 

5. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 บริเวณถนนเลียบ 
ล าตะคองเก่าท่าอิฐ  

98,000 ด าเนินการแล้ว 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู(ช่วงที่ 2) บริเวณสี่แยกถนน 
คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4   

482,500 ด าเนินการแล้ว 

7. วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมคืนผิวถนน คสล.บ้านใหม่
ยองแยง หมู่ที่ 9  บริเวณบ้านนางเปรียว ไขโพธิ์ 

308,000 ด าเนินการแล้ว 

8. ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุดซา หมู่ที่  2 
บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ถนนเพชรมาตุคลา 226  

485,500 ด าเนินการแล้ว 

9. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4  
ช่วงที่ 1 

482,000 ด าเนินการแล้ว 

10. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8  
ซอยหนองหว้า เส้นบ้านนางชัง แก้วบุญพะเนา  

533,000 ด าเนินการแล้ว 

11. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 
บริเวณต่อของเดิมเชื่อมกลางหมู่บ้าน  

450,000 ด าเนินการแล้ว 

12. ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1
บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ถนนเพชรมาตุคลา 226  

485,500 ด าเนินการแล้ว 

13. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 เส้นล าตะคองเก่า 
ต่อจากของเดิม  

149,500 ด าเนินการแล้ว 

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 499,500 ด าเนินการแล้ว 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
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 ต่อของเดิมเส้นเลียบทางรถไฟ   

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 
เส้นเลียบทางรถไฟไปหนองหว้า หมู่ที่ 8 

479,600 ด าเนินการแล้ว 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 
7 บริเวณสามแยกมุมวัดกลางหมู่บ้าน ซอย 4 ต่อจากของเดิม 

289,500 ด าเนินการแล้ว 

17. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุดซา  
หมู่ที่ 2 ช่วงที่2 ต่อจากของเดิม  

348,000 ด าเนินการแล้ว 

18. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณถนน
เลียบคลองดาดชลประทาน 

140,000 ด าเนินการแล้ว 

19. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านพะเนา หมู่ที่ 5  
เส้นบ้านนายประเสริฐ ศิลา 

688,000 ด าเนินการแล้ว 

20. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ระหว่าง
โรงเรียนบ้านยองแยง  

85,800 ด าเนินการแล้ว 

21. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้นนาลาด 
ถึงบ้านนางสาคร ชลภักดี  

59,500 ด าเนินการแล้ว 

22. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1ถึงบ้านมะเริง
ใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณถนนเลียบล าตะคองเก่า  

209,500 ด าเนินการแล้ว 

23. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4 บริเวณถนน
เลียบล าตะคองเก่าแยกสวนดาวเรืองฝั่งซ้าย  

96,000   ด าเนินการแล้ว 

24. โครงปรับเกรดบ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเลียบคลองดาด
ชลประทาน  

48,000 ด าเนินการแล้ว 

25. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณซอย
บ้านนายสมาน ยอมมะเริง 

31,000 ด าเนินการแล้ว 

26. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย 
หมู่ที่ 1 บริเวณช่วงที่ 2ต่อจากของเดิม ทางเข้าหมู่บ้าน งบประมาณ 

173,500 ด าเนินการแล้ว 

27. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณเส้น
เลียบล าตะคองเก่าไปเชื่อมบ้านพุดซา หมู่ที่ 2  

179,500 ด าเนินการแล้ว 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 
บริเวณเส้นเลียบคลองชลประทาน(ต่อจากของเดิม)   

497,000 ด าเนินการแล้ว 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 
บริเวณทางไปบ้านหนองไทร ต าบลหนองระเวียง  

495,500 ด าเนินการแล้ว 

30.  โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งต าบลพะเนา  5,071.80 ด าเนินการแล้ว 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

                                       รวม    30    โครงการ เป็นเงิน 8,743,317.80  

 

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
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 1. ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน แลประชาชน 

562,550 ด าเนินการแล้ว 

                                        รวม    1    โครงการ เป็นเงิน 562,550  
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

 1. เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมาพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถ 

9,880 ด าเนินการแล้ว 

2. เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมาพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชงบประมาณ 

79,936 ด าเนินการแล้ว 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน  13,050 ด าเนินการแล้ว 
4. ประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว 8,224 ด าเนินการแล้ว 
5. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา  242,000 ด าเนินการแล้ว 
6. อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา  78,143.44 ด าเนินการแล้ว 
7. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  9,880 ด าเนินการแล้ว 
8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหาร

กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา  
117,120 ด าเนินการแล้ว 

9. อาหารเสริมนม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.พะเนา  

42,213 ด าเนินการแล้ว 

10. ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะเนา  349,500 ด าเนินการแล้ว 
11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา  
30,000 ด าเนินการแล้ว 

12. วัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.พะเนา  

40,800 ด าเนินการแล้ว 

13. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ  29,700 ด าเนินการแล้ว 
14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  24,000 ด าเนินการแล้ว 
15. สงเคราะห์เบี้ยยังผู้สูงอายุ 5,844,100 ด าเนินการแล้ว 
16. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,176,800 ด าเนินการแล้ว 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

17. ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา 80,000 ด าเนินการแล้ว 
18. แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 15,820 ด าเนินการแล้ว 
19. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา  65,338.50 ด าเนินการแล้ว 
20. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา  67,500 ด าเนินการแล้ว 
21. พัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร.ต าบลพะเนา 6,600 ด าเนินการแล้ว 
22. ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 11,027 ด าเนินการแล้ว 
23. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  21,000 ด าเนินการแล้ว 
24.                                             85,000   

 202,095 
ด าเนินการแล้ว 
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                                รวม    24  โครงการ  เป็นเงิน 8,649,727  
 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน  

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก 

อบต.และพนักงานฯขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  
12,335 ด าเนินการแล้ว 

2. อบต.พะเนาเคลื่อนที่พบประชาชน  5,155 ด าเนินการแล้ว 
3. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.พะเนา  34,000 ด าเนินการแล้ว 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.พะเนาฯ  16,900 ด าเนินการแล้ว 
5. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  140,000 ด าเนินการแล้ว 
6.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  5,000 ด าเนินการแล้ว 
7. จัดซื้อรถกระเช้า  2,489,000 ด าเนินการแล้ว 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลพะเนา 
98,500 ด าเนินการแล้ว 

9. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน                    502,650 ด าเนินการแล้ว 
                                  รวม   9  โครงการ เป็นเงิน                3,303,540  

 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2559  ตามนโยบายทั้ง  5  ด้าน จ านวน  66  โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  21,347,734.74 .- บาท (-ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสีส่ตางค์-) 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1. จัดซื้อถังขยะ เพ่ือคัดแยกขยะในเขตต าบลพะเนา  79,000 ด าเนินการแล้ว 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 

(อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในต าบลพะเนา)  
9,600 ด าเนินการแล้ว 

                                 รวม    2   โครงการ  เป็นเงิน 88,600  


