
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 
 

…….…………………………… 
 

  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 ตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม) นั้น 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/5 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล
พะเนาได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ที่แนบท้าย
ประกาศนี ้
 

            ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 
 
                                                  

                            (นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 
 

…….…………………………… 
 

  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 ตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม) นั้น 

 

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพะเนา ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/5 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล
พะเนาได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ที่แนบท้าย
ประกาศนี ้
 

             ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
                                     
 
 

                             (นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของนายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

วันที่   18   พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 
********************** 

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

  ตามมาตรา 58/5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) บัญญัติว่า 

  “...ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย...” 
  และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ตามที่ได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  1. บ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  37,875.60.- บาท 

  2. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งต าบลพะเนา งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2556  เป็นเงิน  88,200.- บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง เส้นเลียบล าตะคองใหญ่ ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมเสริมลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 859,000 บาท 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายชล เจียนมะเริง บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร วางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน  งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  37,900 บาท 

 5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยกลางบ้าน บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร  
ลึก 0.20 เมตร ยาว 272 เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.34 x 1.00 เมตร ฝาเหล็กยาวรวม 11 เมตร  ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  418,000 บาท 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบล าตะคองเก่า  หมู่ที่ 1 ทางไป บ้านพุดซา หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 34  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  66,000 บาท 



7. โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นสระน้ าตะวันออก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ถึง โรงเรียนบ้านพะเนา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 3 จุด ๆ 5 
ท่อน ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  147,800 บาท 

8. โครงการถนนหินคลุก ซอยบ้านนายจอย เจิมงาม บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 
128  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 38.40 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจาก จ่าย
ขาดเงินสะสม เป็นเงิน  27,000 บาท 

9. โครงการถนนหินคลุก ซอยบ้านนางเสริม อ่ ารอด  บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 
130  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสม เป็นเงิน  27,500 บาท 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  ขนาดปากกว้าง 0.20 
เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.34 x 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 2 บ่อ  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  413,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบสระน้ า บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 144  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 7 ท่อน ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  
300,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสมา พลไพร บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 2.50  เมตร ยาว 113  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 282.50 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  
144,000 บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมา  ดีจอหอ บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 77  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  308 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  
155,000 บาท 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู ซอยบ้านนายแบน  จันทร์พะเนา บ้านพะเนา หมู่ที่ 5  ขนาด
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 112  เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร   ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  183,000 บาท 

15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู ซอยบ้านนายประเสริฐ สิลา ถึง โรงงานบัวทอง บ้านพะเนา หมู่
ที่ 5  ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 280  เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
ฝาเหล็กยาวรวม 4 เมตร  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  459,000 
บาท 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู เส้นจากศูนย์สาธิต ถึง ถนนเพชรมาตุคลา บ้านพะเนา หมู่ที่ 6  
ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 185  เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร   ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  300,000 บาท 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต่อจากบ้านนายวรพันธ์ กิไทย บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 69  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร เมตร ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  103,000 บาท 



18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเต็ม อินเป้า บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7ขนาดกว้าง 
3.00  เมตร ยาว 40  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร เมตรพร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน  งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  63,000 บาท 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประกอบ  แก้วบุญ บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 82  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร เมตรพร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 4 ท่อน  งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 124,000 บาท 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู เส้นกลางบ้าน บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ขนาดปากกว้าง 
0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 319 เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ 
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 7 จุด ๆ ละ 5 ท่อน ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสม เป็นเงิน  515,000 บาท 

21. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก เส้นหนองกระทุ่ม ถึง คลองชลประทาน บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 
9 ถนนดินขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 480  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมเสริมหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลูกบาศก์เมตร  ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  185,000 บาท 

 
รวม   21    โครงการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น   4,653,276   บาท 

 

3. ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  6,000  บาท 
 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  500  บาท  
 3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  
เป็นเงิน  48,720  บาท   
 4. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556  เป็นเงิน   239,200  บาท 
 5. โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  139,755.43  บาท 
 6. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 
เป็นเงิน  19,911  บาท 
 7. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจ าหมู่บ้าน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน   77,275  บาท 
 8. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนางบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  91,000  บาท 

9. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนางบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  10,882.30 บาท 
 10. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน   67,227   บาท 



11. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  21,849  บาท 

12. โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาแก่เด็กและเยาวชน  งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน   19,927   บาท 

13 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2556  เป็นเงิน  15,500  บาท 
 14. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 
5,055,200  บาท 
 15. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  
649,500  บาท 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและผู้น าสตรีต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  20,000  บาท 

17. โครงการประชาร่วมใจปลอดไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  78,140.59   บาท 
 18. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  55,600    บาท 
 19. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  90,000  บาท 
 20. โครงการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  60,000  บาท 
 21. โครงการค่าใช้จ่ายในกิจการศูนย์ อปพร.ต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  3,000  บาท 
 22. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  31,500  บาท 
         23. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน   8,035   บาท 

24. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555 เป็นเงิน  301,220   บาท 
 25. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด งบประมาณจากเงินอุดหนุนกรมการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  10,000  บาท 
 

รวม  25  โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  7,119,942.32  บาท 
 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน 
 

1. โครงการจัดหาถังขยะประจ าชุมชนต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  84,800  บาท 
 

รวม   1  โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  84,800  บาท 
 

 



5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ฝึกอบรมและสัมนาของบุคลากรของ อบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน   77,000  บาท 
2.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน   12,620.13    บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.พะเนา งบประมาณจาก 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  50,000  บาท 
4. โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน  9,980   บาท 
5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานส านักงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2556  เป็นเงิน  41,600   บาท 
 

รวม   5  โครงการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  191,200.13  บาท 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน จ านวน  52  โครงการเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  12,049,218.45  บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2556 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1. บ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

37,875.60 

2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งต าบลพะเนา  88,200 

3. ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรัง เส้นเลยีบล าตะคองใหญ่ ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมเสรมิลูกรังกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

859,000 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายชล เจยีนมะเริง บ้านมะเริงน้อย  
หมู่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
67.50 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน   

37,900 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยกลางบ้าน บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ขนาดปากกว้าง 
0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 272 เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.34 x 1.00 
เมตร ฝาเหล็กยาวรวม 11 เมตร  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

418,000 

6. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบล าตะคองเก่า หมู่ที่ 1 ทางไป บ้านพุดซา 
 หมู่ที่ 2ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
136 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  

66,000 

7. ก่อสร้างถนนดิน เส้นสระน้ าตะวันออก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ถึง โรงเรียนบ้านพะเนา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 3 จุด ๆ 5 ท่อน ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

147,800 

8. ถนนหินคลุก ซอยบ้านนายจอย เจิมงาม บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 128  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 38.40 
ลูกบาศก์เมตร  

27,000 

9. โครงการถนนหินคลุก ซอยบ้านนางเสริม อ่ ารอด  บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 
3.00  เมตร ยาว 130  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 39 ลูกบาศก์เมตร  

             27,500 

10. 
 
 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  ขนาด
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมฝา คสล.  
ขนาด 0.34 x 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ  ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

           413,000 
 

 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบสระน้ า บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 144  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
576 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 7 ท่อน  
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

           300,000 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสมา พลไพร บ้านคอนอินทร์ 
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 113  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 282.50 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
 

144,000 



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมา  ดีจอหอ บ้านคอนอินทร์ หมู่

ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 77  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
308 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

155,000 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู ซอยบ้านนายแบน  จันทร์พะเนา บ้านพะเนา 
หมู่ที่ 5  ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 112  เมตร พร้อมฝา คสล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร   ปา้ยโครงการ  

183,000 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู ซอยบ้านนายประเสริฐ สิลา ถึง โรงงานบัวทอง 
บ้านพะเนา หมู่ที่ 5  ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 280  เมตร 
พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ฝาเหล็กยาวรวม 4 เมตร  ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

459,000 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู เส้นจากศูนย์สาธิต ถึง ถนนเพชรมาตุคลา บ้าน
พะเนา หมู่ที่ 6  ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 185  เมตร 
 พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร   ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

300,000 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต่อจากบ้านนายวรพันธ์ กิไทย  
บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 69  เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร เมตร ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

103,000 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเต็ม อินเป้า บ้านมะเริงใหญ่  
หมู่ 7ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 40  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน   
 

63,000 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประกอบ  แก้วบุญ บ้านมะเริง
ใหญ่ หมู่ 7ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 82  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 246 ตารางเมตร เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 4 ท่อน  

124,000 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู เส้นกลางบ้าน บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ขนาด
ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 319 เมตร พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 7 จุด ๆ ละ 
5 ท่อน ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

515,000 

21. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก เส้นหนองกระทุ่ม ถึง คลองชลประทาน บ้านใหม่
ยองแยง หมู่ที่ 9 ถนนดินขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 480  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร พร้อมเสริมหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลูกบาศก์เมตร  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

185,000 

 รวม 21 โครงการ 4,653,276 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. นโยบายด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  6,000 
 2. โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  500 

3. โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์    48,720 
4. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา  239,200 
5. โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา 139,755.43 

6. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  19,911 
7. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจ าหมู่บ้าน  77,275 
8. โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนา  91,000 

9. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนา  10,828.30 

10. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 67,227 

11. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ               21,849 

12. โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาแก่เยาวชน 19,927 
13. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  15,500 
14. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,055,200 
15. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 649,500 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและผู้น าสตรีต าบลพะเนา 20,000 

17. โครงการประชาร่วมใจปลอดไข้เลือดออกต าบลพะเนา  78,140.59 
18. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  55,600 

19. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา 90,000 

20. โครงการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลพะเนา  60,000 
21. โครงการในกิจการศูนย์ อปพร. ต าบลพะเนา 3,000 

22. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 31,500 

23. โครงการป้องกันและแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  8,035 
24. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 301,220 

25. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 10,000 

 รวม  25  โครงการ 7,119,942,.32 
 

 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการจัดหาถังขยะประจ าชุมชนต าบลพะเนา  84,800 
 รวม  1  โครงการ 84,800 

 

 
 



5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการฝึกอบรมและสัมนาบุคลากรของ อบต.พะเนา  77,000 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  12,620.13 
3.  โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.พะเนา  50,000 
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  11,889.90 
4.  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  9,980 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส านักงาน 41,600 
 รวม  5  โครงการ 191,200.13 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2556  ตามนโยบายทั้ง  5  ด้าน จ านวน  52 โครงการ 

เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 12,049,218.45  บาท 


