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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของนายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  25 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  
    
 

รวม           โครงการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น                 บาท 
 

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม          โครงการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น                   .- บาท 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   

รวม       โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น                       .- บาท 
4.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

ไม่มี 
 

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
1. ค่าใช้จ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2558  เป็นเงิน  3,007.77.-  บาท 
2. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2558  เป็นเงิน  193,900.- บาท 
3. โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ต าบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 2,164.00.-  บาท 
4. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2558 เป็นเงิน 15,000.-  บาท 
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5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานส านักงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2558  เป็นเงิน  549,018 .-  บาท โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 

1.เก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน 25 ตัว               เป็นเงิน   62,500.-   บาท 
2.โซฟารับแขก   จ านวน 1 ตัว      เป็นเงิน    14,290.-  บาท 
3.เครื่องปรับอากาศ(ชนิดแขวน) จ านวน 2 ตัว     เป็นเงิน    65,400.-  บาท 
4.เครื่องปรับอากาศ(ชนิดติดผนัง) จ านวน 1 ตัว      เป็นเงิน    15,800.-  บาท 
5.ตู้เหล็ก   จ านวน  2 ตู้      เป็นเงิน      8,000.-  บาท 
6.ตู้เก็บแผนที่   จ านวน  1 ตู้    เป็นเงิน     13,500.-  บาท 
7.ขาตู้เก็บแผนที่   จ านวน  1 ชุด     เป็นเงิน       1,850.-  บาท 
8.บอร์ดติดประกาศ  จ านวน 1 บอร์ด     เป็นเงิน      15,000.-  บาท 

                          รวมเป็นเงิน   196,340.-บาท 
ครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทยุ ได้แก่ 

1.ชุดเครื่องเสียงพร้อมล าโพง จ านวน  1 ชุด   เป็นเงิน    26,543.- บาท 
                    รวมเป็นเงิน    26,543.- บาท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ 

1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง  จ านวน  2 ตัว   เป็นเงิน    19,800.-  บาท 
2.มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1 ชุด   เป็นเงิน   56,085.-  บาท 

                    รวมเป็นเงิน   75,885.- บาท 
ครุภัณฑ์โรงงาน ได้แก่ 
  1.เครื่องอัดจารบีใช้ลม  จ านวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน  17,100.-  บาท 
  2.เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน  22,400.-  บาท 
  3.เครื่องปั้มลม   จ านวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน  18,000.-  บาท 

      รวมเป็นเงิน   57,500.- บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน      17,900.- บาท 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์           จ านวน 3  เครื่อง เป็นเงิน      44,850.- บาท 
3.เครื่องพิมพ์   จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน        5,500.- บาท 

  
 
                    รวมเป็นเงิน      68,250.- บาท 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ 

1.ศาลาไม้สักทอง   จ านวน 1 หลัง  เป็นเงิน        32,000.-บาท 
2.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 1 ซุ้ม   เป็นเงิน        92,500.-บาท 

           รวมเป็นเงิน        124,500.-บาท 
             เป็นงบประมาณทั้งสิ้น       549,018.-บาท 

 

รวม   5    โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  763,089.77.- บาท 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน จ านวน 43 โครงการเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  22,028,203.65.- บาท 
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บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2558 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. บ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 397,000.00 

2. โครงการซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทั้งต าบลพะเนา 23,948.01   
3. ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายยอด พัดฉาศักดิ์ บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  231,000.00   
4. ก่อสร้างถนนคสล. ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3  65,000.00   
5. ก่อสร้างสวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 436,000.00   
6. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านจ่าปรีชา  อินทรสุวรรณ 99,000.00   

7. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ซอยฤาษีสมบัติ ห่วงไธสงค์ 
 ถึงบ้านนายสมบูรณ์ สนพะเนา 

152,000.00   

8. ก่อสร้างรางระบายน้ าเส้นหน้าบ้านนางทิม  จันทรินทร์ เชื่อมบ้านนายเปล่ง 
บัวด้วง บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7   

307,500.00 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

9. ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อเทคอนกรีตทับ หน้าบ้านนางเปรียว  
ไขโพธิ์ บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9  

339,000.00 

10. ขยายเขตไฟฟูาสายไฟฟูาแรงต่ าพร้อมโคมไฟฟูา และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟูาใน
บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1  

68,339.09 

11. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ้านยองแยง หมู่ที่ 8 จากปากทางถนนใหญ่  
เข้าสระโพธิ์ ผ่านแยกโรงน้ า ไปจนถึง บ้านนายประยูร ทิพย์มะเริง   

260,728.32 

12. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายฟื้น ติ้วกระโทก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8  29,849.12   

13. ก่อสร้างฝายบ้านยองแยง หมู่ที่ 8   8,980,000 

14.  ก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบคลองชลประทาน ต าบลพะเนา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

494,000 

15. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบทางรถไฟ ต าบลพะเนา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

644,900 

16. วางท่อระบายน้ า คสล.บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 บริเวณหลังวัดมะเริงน้อย 
ต าบลพะเนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

76,600 

17. วางท่อระบายน้ า คสล.บ้านยองแยง หมู่ 8 บริเวณแยกท่าอิฐ ต าบลพะเนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

34,000 

 รวม   17     โครงการ 12,638,864.54 
 

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

 1. ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารผู้น า
ท้องที่ ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน  

241,700.00   
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 รวม     1     โครงการ 241,700.00   
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

 1. โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  86,983.00   

2. โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์    9,932.00 
3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา  286,000 
4. โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา 105,766.32   
5. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  14,798 
6. โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนา  92,400 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
7. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะเนา  21,312.96 
8. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ   40,320 
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา  95,400 
10. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  24,000 
11. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,613,000 
12. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,203,700 
13. โครงการประชาร่วมใจปลอดไข้เลือดออกต าบลพะเนา  114,373.20   
14. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา 67,500 
15.  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 80,360 

16. โครงการปูองกันและแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  16,304 
17. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข  249,270 
18. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 239,129.86 

19. โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 14,000 

20. โครงการอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 10,000 

 รวม    20      โครงการ 8,384,549.34 

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         ไม่มี   
5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,007.77   
2. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 193,900.00   
3. โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ต าบล              2,164.00 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส านักงาน 549,018 
5.  โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 15,000 
 รวม   5    โครงการ      763,089.77 
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สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2558  ตามนโยบายทั้ง  5  ด้าน จ านวน  43 โครงการ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  22,028,203.65 บาท 

 
 
 
 


