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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของนายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
********************** 

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.2557 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ตามท่ีได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

          1. บ ารุงรักษาซอ่มแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  98,241 .- บาท 

          2. โครงการซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะต าบลพะเนา งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน   63,853.55  บาท 

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 266.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน   438,000.- บาท 

 4. ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นเลียบล าตะคลองเก่าด้านทิศใต้ ถนนหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.พะเนา 
ก าหนด) งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 90,000 .- บาท 

 5. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพะเนา หมู่ 6 ด้านทิศตะวันออก สภ.มะเริง ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย (ตาม
แบบอบต.พะเนา ก าหนด)  งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม  เป็นเงิน  262,500 .- บาท 
 

รวม   5    โครงการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 952,595 .- บาท 
3. ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  1. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน   6,500.-  บาท  
  2. โครงการประเพณีวันสงกรานต์งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  
เป็นเงิน  50,000.-   บาท   
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  3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน 340,000.- บาท 
  4. โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 132,743.02  บาท 
  5. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2557 เป็นเงิน  20,000.-  บาท 
  6. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจ าหมู่บ้าน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน  74,350.-  บาท 
  7. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนางบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน  63,760.-  บาท 

         8. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนางบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 14,538.68 บาท 

 9. โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2557 เป็นเงิน 99,745.75  บาท  
  10. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  74,110.-  บาท 
  11. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน   46,730.-  บาท 

12. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2557  เป็นเงิน 24,000.- บาท 
  13. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล พ.ศ. 2557 เป็น
เงิน   5,324,700.-  บาท 
  14. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาลพ.ศ. 2557  เป็นเงิน  
708,500.-  บาท 

15. โครงการประชาร่วมใจปลอดไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน  86,946.10  บาท 
  16. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 60,000.- บาท 
  17. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  135,000.-  บาท 

 18. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน   72,000.-  บาท 

19. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณจาก 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน   10,463.-  บาท 
  20. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2557 เป็นเงิน  552,228.70   บาท 
  21. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด งบประมาณจากเงินอุดหนุนกรมการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

22. โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 14,000.-  บาท 
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23. โครงการอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000.-  บาท 
 

รวม   23    โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 7,930,315 .- บาท 
 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
1. โครงการจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ล้อ  งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าป ีพ.ศ. 2557 เป็นเงิน  2,292,000.-  บาท 
 

รวม   1   โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  2,292,000.- บาท 
 

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ฝึกอบรมสัมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  213,000.-  บาท 
2. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  104,876.80  บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  7,869.27  บาท 
4. โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น งบประมาณ

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน  3,350.-  บาท 
5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานส านักงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  266,880.-  บาท โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้ 
 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 

1.ตู้เก็บเอกสาร   จ านวน  2 ตู้   เป็นเงิน     .-  บาท 
2. 

                             รวมเป็นเงิน   ..-บาท 
6. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของอบต.พะเนา งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม  เป็น

เงิน  354,000.- บาท 
7. โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางของอบตพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  770,000.-  บาท 
 

รวม   7  โครงการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น   1,719,976.- บาท 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน จ านวน  36  โครงการเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 12,894,886.-  บาท 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2557 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. บ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,241 
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2. โครงการซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทั้งต าบลพะเนา 63,853.55   
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. 

ยาว 266.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ,330 ตารางเมตร 
งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  
 

438,000 

4. 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นเลียบล าตะคองเก่าด้านทิศใต้  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.พะเนา ก าหนด 

90,000 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
5. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพะเนา หมู่ 6 ด้านทิศตะวันออก สภ.มะเริง ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.พะเนา ก าหนด) 

262,500 

 รวม   5   โครงการ 952,595 

 

3. นโยบายด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

 1. โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  6,500 

2. โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์    50,000 
3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา  340,000 
4. โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา 132,743.02 
5. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  20,000 
6. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจ าหมู่บ้าน  74,350 
7. โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนา  63,760 
8. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนา  14,538.68 
9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 99,745.75 
10. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 74,110 
11. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ   46,730 
12. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  24,000 
13. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,324,700 
14. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 708,500 
15. โครงการประชาร่วมใจปลอดไข้เลือดออกต าบลพะเนา  86,946.10 
16. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  60,000 
17. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา 135,000 
18.  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 72,000 
19. โครงการปูองกันและแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  10,463 
20. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 552,228.70 

21. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 10,000 
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22. โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 14,000 

23. โครงการอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 10,000 

 รวม  23  โครงการ 7,930,315 
 

 
4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะขนาด 6 ล้อ 2,292,000 
 รวม  1  โครงการ 2,292,000 

 

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานฯอบต.พะเนา  213,000 
2. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 104,876.80 
3. ค่าใช้จ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,869.27 
4. โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  3,350 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส านักงาน 266,880 
6. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของ อบต.พะเนา 354,000 
7. โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.พะเนา 770,000 
 รวม  7  โครงการ 1,719,976 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2557  ตามนโยบายทั้ง  5  ด้าน จ านวน 36  โครงการ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  12,894,886.- บาท 
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(ลงเงนิตามที่จ่ายจรงิ) 
 


