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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของนายสิรวิชญ  ไทยมะณี นายกองคการบริหารสวนตําบลพะเนา 

เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
********************** 

เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา ผูทรงเกียรติทุกทาน 

 ตามมาตรา 58/5 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (รวมถึง
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552) บัญญัติวา 

 “...ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

 คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย...” 
 และเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น 
เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา ตามท่ีไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมะเริงนอย หมูท่ี 1 เสนเลียบคลองชลประทาน (บริเวณบานนาง

มาลิษา หนุนกระโทก) งบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน  269,500.-   
บาท 

2. โครงการกอสรางยกระดับถนน บานหนองสายไพร หมูท่ี 3 เสนหลังวัดดานทิศตะวันตก งบประมาณจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน  188,500.-บาท 

3. กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู บานคอนอินทร หมูท่ี 4 จากสระน้ํา ตอของเดิมงบประมาณจากงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน  337,000.-บาท 

4. กอสรางถนน คสล. บานมะเริงใหญ หมูท่ี 7 เสนเลียบทางรถไฟ ตอจากบานนายสุพิน ปานมะเริงไปทางซอย
หนองหวา หมูท่ี 8 งบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน  497,000.-บาท 

5. ทําปายชื่อหมูบานยองแยง หมูท่ี 8 ทางไปวัดพนมวันท งบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2561 เปนเงิน  147,000.-บาท 

6. วางทอระบายน้ํา บานใหมยองแยง หมูท่ี 9 บริเวณตอของเดิมยูเทิรนไปทางหนองกระทุมงบประมาณจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน  469,000.-บาท 

7. ซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางในเขตตําบลพะเนา จํานวน 3 ครั้ง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปน
เงิน  256,000.-บาท 

8. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานคอนอินทร หมูท่ี 4 ซอยนางสําลี ตีบทะเล งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2561 เปนเงิน  14,776.69 บาท 

9. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานพะเนา หมูท่ี 5 เสนขางวัดมะเริงนอย งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 
เปนเงิน  37,738.93 บาท 

10. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้งโคมไฟฟา บานพะเนา หมูท่ี 5 เสนบานนายสมควร ดีชาญพะเนา 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 61,773.45 บาท 
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11. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้งโคมไฟฟา บานพะเนา หมูท่ี 5 เสนบานนายปรีชา อินทรสุวรรณ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 38,689.71 บาท 
 

รวม    11   โครงการ  เปนเงิน    1,847,978.78  บาท 
 

2.ดานการสงเสริมอาชีพ 
1. ฝกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรระยะสัน้ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 9,950 บาท 

2. สงเสริมอาชีพพัฒนารายไดใหกับผูสูงอายุและครอบครัวผูพิการ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปน

เงิน 4,250.- บาท 

3. ฝกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมองคกรสตรีตําบลพะเนา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 252,900.- บาท 

รวม  3   โครงการ  เปนเงิน     267,100 .- บาท 
3.ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเดก็และยาวชน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน  
6,390.- บาท 

2. จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.พะเนา เกมส งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 
19,752.- บาท 

3. อาหารเสริมนม โรงเรียนบานพะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 119,419.60.-  
บาท 

4. สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 65,000.- บาท 
     5.  อาหารเสริมนมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2561 เปนเงิน 38,679.16 บาท 
     6. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลพะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 43,600 บาท 
     7. เบี้ยยังชีพคนชรา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561     เปนเงิน 5,882,700.- บาท 
     8. เบี้ยยังชีพผูพิการ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561     เปนเงิน 1,631,200.- บาท 
     9. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน     24,000.- บาท 
     10. ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 
90,000.- บาท 
     11. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลพะเนา งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2561 เปน เงิน 
108,546.10.- บาท 
      12. ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลพะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 
49,920.- บาท 
       13. สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 49,475.- บาท 
       14. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอยางครบวงจร (อบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะในตําบลพะเนา) 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 11,160.- บาท 
       15. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 
10,800.- บาท 
       16. อาหารกลางวันโรงเรียนบานพะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 142,000.- บาท 
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รวม    16   โครงการ เปนเงิน  8,292,641.86 บาท   
 

4.ดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติและอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียว ตําบลพะเนางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

2561 เปนเงิน 450.- บาท 
 รวม    1    โครงการ เปนเงิน    450.-  บาท   

 

5.ดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

1. ฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
พะเนา งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 45,090.- บาท 

2. จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เปนเงิน 124,000.-  
บาท 

3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2561 เปนเงิน  341,100.- บาท  

รวม    3    โครงการ เปนเงิน  510,190.- บาท   
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป  2561  ตามนโยบายท้ัง 5  ดาน จํานวน   34 โครงการ 
เปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,918,360.16  บาท 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป พ.ศ. 2561 
1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ ผลการ

ดําเนนิงาน 
1. กอสรางถนน บานมะเริงนอย หมูท่ี 1เสนเลียบคลองชลประทาน 

(บริเวณบานนางมาลิษา  หนุนกระโทก) 
269,500 

 
ดําเนินการแลว 

2. กอสรางยกระดับถนน คสล. บานหนองสายไพร หมูท่ี 3 เสนหลังวัด
ดานทิศตะวันตก 

188,500 ดําเนินการแลว 

3. กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู บานคอนอินทร หมูท่ี 4 จาก
สระน้ํา(ตอของเดิม) SML ไปทางออกหมูบาน 

337,000 ดําเนินการแลว 

4. กอสรางถนน คสล. บานมะเริงใหญ หมูท่ี 7 ชวงท่ี 3 เสนเลียบทาง
รถไฟตอจากบานนายสุพิน ปานมะเริงไปทางซอยหนองหวา หมูท่ี 8 

497,000 ดําเนินการแลว 
 

5. ทําปายชื่อหมูบานยองแยงหมูท่ี 8 ทางไปวัดพนมวันท 
 

147,000 ดําเนินการแลว 

6. วางทอระบายน้ําบานใหมยองแยง หมูท่ี 9บริเวณตอของเดิมยูเทิรน
ไปทางหนองกระทุม) 

469,000 ดําเนินการแลว 

7. ซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางสาธารณะประโยชนภายในเขตตําบล
พะเนา เชน ถนน สะพาน ศาลา รางระบายน้ํา ฯลฯ 

256,000 ดําเนินการแลว 

9. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บาน พะเนา หมูท่ี 5 เสนขางวัดมะเริง
นอย 

37,738.93 ดําเนินการแลว 



4 
 

10. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง โคมไฟฟา บานพะเนา หมูท่ี 
5 เสนบานนายสมควร ดีชาญพะเนา 

61,773.45 ดําเนินการแลว 

11. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้งโคมไฟฟาบานพะเนา หมูท่ี 5 
เสนบานนายปรีชา อินทรสุวรรณ 

38,689.71 ดําเนินการแลว 

                                        รวม    11    โครงการ เปนเงิน 1,847,978.78    
2. พัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 
ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

1. ฝกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรระยะสั้น 9,950 ดําเนินการแลว 

2. สงเสริมอาชีพพัฒนารายไดใหกับผูสูงอายุและครอบครัวผูพิการ 4,250 ดําเนินการแลว 

3. ฝกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุมองคกรสตรีตําบลพะเนา 

252,900 ดําเนินการแลว 

                                        รวม    3    โครงการ เปนเงิน 267,100  

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กและเยาวชน 6,390 ดําเนินการแลว 

2. จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.พะเนา เกมส 19,752 ดําเนินการแลว 

3. อาหารเสริมนมโรงเรียนบานพะเนา 119,419.60 ดําเนินการแลว 

4. สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา) 

65,000 ดําเนินการแลว 

5. อาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
พะเนา 

38,679.16 ดําเนินการแลว 

6. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลพะเนา 43,600 ดําเนินการแลว 

7. เบี้ยยังชีพคนชรา 5,882700 ดําเนินการแลว 

8. เบี้ยยังชีพผูพิการ 1,631,200 ดําเนินการแลว 
9. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000 ดําเนินการแลว 

10. ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพะเนา 90,000 ดําเนินการแลว 
11. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลพะเนา 108,546.10 ดําเนินการแลว 
12. ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลพะเนา 49,920 ดําเนินการแลว 
13. สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
49,475 ดําเนินการแลว 

14. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจดัการขยะอยางครบวงจร (อบรมให
ความรูเร่ืองการคัดแยกขยะในตําบลพะเนา) 

11,160 ดําเนินการแลว 

15. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 10,800 ดําเนินการแลว 

16. อาหารกลางวันโรงเรียนบานพะเนา 142,000 ดําเนินการแลว 

                                        รวม    16  โครงการ  เปนเงิน 8,292,641.86  
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5.นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. ฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสมาชิก อบต.และพนักงานฯ
ขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา  

45,090 ดําเนินการ
แลว 

2. จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  124,000 ดําเนินการ
แลว                                                                                                                                        

3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการปฏิบัติงาน  
สํานักปลัด  
ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก 
1. เต็นทผาใบ          จํานวน  2  หลัง    เปนเงิน       40,000.- บาท  
2. เกาอ้ีนวม            จํานวน  50 ตัว    เปนเงิน       25,000.- บาท 
3. ตูสาขาโทรศัพท     จํานวน   1  ชุด       เปนเงิน       25,300.- บาท 
                                               รวมเปนเงิน      90,300.-บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก 
1.เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  30,000.-บาท 
                                   รวมเปนเงิน  30,000.- บาท 
กองคลัง 
ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก 
1.ตูเหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.)จํานวน  2 หลัง  เปนเงิน 11,000.- บาท 
2.โตะทํางาน                         จํานวน  1 ตัว   เปนเงิน    5,000.- บาท 
3.เกาอ้ีขาPVC                       จํานวน  1 ตัว  เปนเงิน   2,000.- บาท 
4.โตะวางคอมพิวเตอร              จํานวน  1 ตัว    เปนเงิน   2,000.-  บาท 
                  รวมเปนเงิน   20,000.-บาท  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก 
1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,900.-  บาท 

2.เครื่องพิมพ                            จํานวน 1 เคร่ือง  เปนเงิน  7,900.-บาท 
                    รวมเปนเงิน 23,800.- บาท 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก 
1.ตูเหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.)จํานวน  2 หลัง  เปนเงิน 11,000.-  บาท 
2.เกาอ้ีขาเหล็ก             จํานวน  1 ตัว  เปนเงิน   3,000.-  บาท 
3.โตะสําหรับเด็กปฐมวัย           จํานวน  5 ชุด เปนเงิน   30,000.- บาท 

341,100  ดําเนินการ
แลว 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอยางครบวงจร (อบรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะในตําบลพะเนา)  

 

450 ดําเนินการ
แลว 

                                                   รวม    1   โครงการ  เปนเงิน 450  
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                   รวมเปนเงิน  44,000.- บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก 
1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค      จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  16,000.-    บาท 
2.เครื่องพิมพ           จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน    7,900.-    บาท 

                รวมเปนเงิน  23,900.-   บาท 
กองชาง 
ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก 
1.ตูเหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.)  จํานวน  1 หลัง เปนเงิน   5,500.-  บาท 
2.โตะทํางาน                           จํานวน  1 ตัว เปนเงิน     5,000.- บาท 
3.เกาอ้ีขาเหล็ก      จํานวน  1 ตัว เปนเงิน      3,000.- บาท 
                                                     รวมเปนเงิน   13,500.- บาท 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ไดแก 
1.รถจักรยานยนต               จํานวน  1 คัน  เปนเงิน  37,500.- บาท 
                                              รวมเปนเงิน      37,500.-    บาท 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
1.โคมไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต  จํานวน 30 โคม  เปนเงิน  51,000.-  บาท 

            รวมเปนเงิน      51,000.-   บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก 
1.เครื่องพิมพ          จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน  7,100.-     บาท 

             รวมเปนเงิน       7,100.-   บาท 
                                            รวมเปนเงินท้ังสิน้  341,100.-   บาท 

                                                        รวม   3  โครงการ เปนเงิน 510,190  
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป  2561  ตามนโยบายท้ัง 5  ดาน จํานวน   34 โครงการ 
เปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,918,360.16  บาท 

 


