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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
      วันที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

********************** 
เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามมาตรา 58/5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (รวมถึง
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) บัญญัติว่า 

 “...ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย...” 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
มาตรา 60 บัญญัติว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
มาตรา 64 วรรค 4 บัญญัติว่า ในระหว่างไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ดังต่อไปนี้ 

 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 (ต่อของเดิมไปโรงฆ่าสัตว์ปีก) เส้นประปาหมู่บ้านไปทางบ้านนางสม 

จิตร มาพะเนา บ้านเลขที่ 148 งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  
499,000.-บาท 
 2. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายเฉลา สุ่มมาตย์ ไปทางบ้านนายเจริญ พรมโคก
สูง งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  120,000.-บาท 
 3. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 เส้นใต้ต้นไทร (หนองน้ า) งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  323,000.-บาท 
 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม ช่วงที่ 2) บริเวณบ้านนางมาลี 
ปานโตนด ไปบ้านพุดซา หมู่ที่ 2 บริเวณเลียบล าตะคองเก่า งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
พ.ศ.2564 เป็นเงิน  499,000.-บาท 
 5. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ต่อจากถนนยกระดับเดิมบริเวณสระน้ า  งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  491,500.-บาท 
 6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 ซอยหนองหว้าไปเชื่อมท่อระบายน้ าเดิมทางหลวง
แผ่นดิน 226 งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  499,800.-บาท 
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 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)  บริเวณศาลตาปู่ไปทางทิศ
ตะวันตก ล าตะคองเก่า งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  470,000.-
บาท 
 8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยบ้านนายอุดม ด่าน
ต้องกระโทก งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  90,000.-บาท 
 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 (ต่อจากของเดิม) บริเวณหัวโค้งเลียบทางรถไฟ ถนนงบ 
5 ล้าน งบ คสช. เชื่อมถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านอาจารย์สิริกุล สิริชัยพระกูล งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  298,000.-บาท 
 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิม) บริเวณบ้านนางบัวลอย ศรีมะ
เริง (ซอย 2) งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  229,000.-บาท 
 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนายใย ธรรมมะเริง งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  360,000.-บาท 
 12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยบ้านนายเล็ก ต้อยหมื่นไวย 
งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  95,815.-บาท 
 13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 (ต่อของเดิมไปเชื่อมบ้านหนองไทร) งบประมาณ
จากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  369,000.-บาท 
 14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนางสวาท อาจอินทร์  งบประมาณจาก 
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  98,499.-บาท 

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสาคร ชลภักดีไปทาง 
หนองกระทุ่ม  งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  448,000.-บาท 
 16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 บริเวณต่อจากของเดิมบ้านนายสุรยุทธ นาเจริญ ไป
ทางบ้านนางชัง นิงกระโทก งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  149,500,-บาท 
 17. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ซอยหลังสถานีรถไฟไปทางโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจาก
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  158,000,-บาท 
 18. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 (ต่อถนน คสล.เดิม) ซอยหนองหว้า บ้านเลขที่  160 นายมงคล 
ทองค า ไปบ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  54,994.-บาท 
 19. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณบ้านนางเปลียว ไขโพธิ์ 
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  448,000.-บาท 
 20. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 จากถนนเพชรมาตุคลาไปทางสระโพธิ์  ช่วงที่ 1
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  499,000.-บาท 
 21. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ซอยนายปรีชา อินทรสุวรรณ เชื่อมท่อระบายน้ า
เดิม งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  209,000.-บาท 
 22. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ต่อของเดิมเชื่อมรางระบายน้ าประชารัฐของ
หมู่บ้านไปทางบ้านนายสมพงษ์ เอ่ียมเสือ ไหลลงล าตะคองเก่า งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 
เป็นเงิน  427,000.-บาท 
 23. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 (ต่อของเดิม) ด้านหลังประตูวัดมะเริงใหญ่ ไป
ทางบ้าน ด.ต.อนุชา ฟ้าคะนอง งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  499,000.-บาท 
 24. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 ต่อของเดิมเส้นบริเวณบ้านนายส าเริง คง
สมงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  497,000.-บาท 
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 25. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนางละมัย พิณศิริ งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  499,000.-บาท 

26. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (เชื่อมต่อโครงการเดิมบริเวณศาลตาปู่ไปทาง
ร้านค้าเพชรมีนา) งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  320,000.-บาท 

27. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 จากบ้านนายแสวง จันทร์พวก  บริเวณเลียบทาง
รถไฟไปทางบ้านนายสวาท จันทร์พวก งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  499,000.-
บาท 

28. ซ่อมแซมถนนบ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 คุ้มทิพวรรณ ก่อนข้ามทางรถไฟขวามือ งบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน  190,000.-บาท 

29. ก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านพุดซา  หมู่ที่ 2 บริเวณวัดตะวันออก  งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน  499,500.-บาท 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายบุญ ยิ่งยงค์  งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน  199,000.-บาท 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่  หมู่ที่ 7 เส้นเลียบทางรถไฟไปหนองหว้า งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน  499,000.-บาท 

32. ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณเส้นเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา จากบริเวณบ้านนาง
มาลัย หนุนกระโทก ไปทางเข้าบ้านพุดซา หมู่ที่ 2 งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็น
เงิน  199,900.-บาท 

33. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 จากถนน 226 บริเวณหน้าบ้านนายอมร อ่องพิ
มาย ไปทางบ้านนายเจริญ ดีอยู่ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน  498,800.-
บาท 

34. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นกลางหมู่บ้าน จากบ้านนางปิ่น แก้วบุญ ไปทาง
ถนนลาดยางเพชรมาตุคลา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน  352,600.-บาท 

35. ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายณรงค์ ชัยมะเริง  ซอย 3 กลางหมู่บ้าน 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน  499,000.-บาท 

36. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
เบิกจ่ายเป็นเงิน  139,081.57 บาท 

รวม  36   โครงการ  เป็นเงิน  12,226,989.57  บาท 
 

2.ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
           -ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1. โครงการเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็น

เงิน 128,291.68 บาท 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา) 

เบิกจ่ายเป็นเงิน 132,300.- บาท 
 3. อาหารเสริมนม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา 51,146.64 บาท 
 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา)
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 45,900.- บาท 
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 5. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็น
เงิน  242,000.- บาท 
 6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน  2,200. - บาท 
 7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน  2,200.- บาท 

8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 3,300.- บาท 

9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน  4,730.- บาท 

10. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 7,337,100   
.- บาท 

11. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 1,838,400   
.- บาท 

12. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 18,000   
.- บาท 

13. ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่าย
เป็นเงิน 90,000.- บาท 

14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลพะเนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
เบิกจ่ายเป็นเงิน 112,530.- บาท 

15. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
เบิกจ่ายเป็นเงิน 33,889.60.- บาท 

16. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน  วรขัตตติยราชนารี งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 62,755.- บาท 

17. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 8,010.- บาท 

18. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 15,795.- บาท 
   รวม   18    โครงการ เป็นเงิน 10,128,547.92  บาท 

4.ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       -ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

5.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
 1. โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบลโดย อบต.พะเนา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของอบต.พะเนา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน   2,515.- บาท 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  เป็นเงิน   354,950.- บาท 

รวม 2  โครงการ เป็นเงิน 357,465.- บาท  
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สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564  ตามนโยบายทั้ง 5  ด้าน จ านวน 56 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,712,911.49 บาท 

บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 (ต่อของเดิมไปโรงฆ่าสัตว์ปีก) 
เส้นประปาหมู่บ้านไปทางบ้านนางสมจิตร มาพะเนา บ้านเลขที่ 148 
งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
2564  

499,000 ด าเนินการแล้ว 

2. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายเฉลา 
สุ่มมาตย์  ไปทางบ้านนายเจริญ พรมโคกสู ง  งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

120,000 ด าเนินการแล้ว 

3. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 เส้นใต้ต้นไทร (หนอง
น้ า) งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

323,000 ด าเนินการแล้ว 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 (ต่อจาก
ของเดิม ช่วงที่ 2) บริเวณบ้านนางมาลี ปานโตนด ไปบ้านพุดซา หมู่ที่ 
2 บริเวณเลียบล าตะคองเก่า งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  
 

499,000 ด าเนินการแล้ว 

5. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ต่อจากถนนยกระดับ
เดิมบริเวณสระน้ า งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ.2564  
 

491,500 ด าเนินการแล้ว 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 ซอยหนอง
หว้าไปเชื่อมท่อระบายน้ าเดิมทางหลวงแผ่นดิน 226 งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

499,800 ด าเนินการแล้ว 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 (ต่อจาก
ของเดิม )  บริ เวณศาลตาปู่ ไปทางทิศตะวันตก ล าตะคอง เก่ า 
งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
2564  

470,000 ด าเนินการแล้ว 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (ต่อจาก
ของเดิม) บริเวณซอยบ้านนายอุดม ด่านต้องกระโทก งบประมาณจาก 
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 

90,000 ด าเนินการแล้ว 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 (ต่อจากของเดิม) 
บริเวณหัวโค้งเลียบทางรถไฟ ถนนงบ 5 ล้าน งบ คสช. เชื่อมถนน 
คสล.เดิม บริเวณบ้านอาจารย์สิริกุล สิริชัยพระกูล งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 
  

298,000 ด าเนินการแล้ว 
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10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 (ต่อจาก
ของเดิม) บริเวณบ้านนางบัวลอย ศรีมะเริง (ซอย 2) งบประมาณจาก
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 

229,000 ด าเนินการแล้ว 

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนาย
ใย ธรรมมะเริง งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ.2564  

360,000 ด าเนินการแล้ว 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณซอย
บ้านนายเล็ก ต้อยหมื่นไวย งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

95,815 ด าเนินการแล้ว 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 (ต่อของเดิม
ไปเชื่อมบ้านหนองไทร) งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

369,000 ด าเนินการแล้ว 

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนาง
สวาท อาจอินทร์  งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
2564  

98,499 ด าเนินการแล้ว 

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 
จากบ้านนางสาคร ชลภักดีไปทางหนองกระทุ่ม  งบประมาณจาก จ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

448,000 ด าเนินการแล้ว 

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 บริเวณต่อจาก
ของเดิมบ้านนายสุรยุทธ นาเจริญ ไปทางบ้านนางชัง นิงกระโทก 
งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

149,500 ด าเนินการแล้ว 

17. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ซอยหลังสถานีรถไฟไปทาง
โรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
2564  

158,000 ด าเนินการแล้ว 

18. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 (ต่อถนน คสล.เดิม) ซอย
หนองหว้า บ้านเลขที่ 160 นายมงคล ทองค า ไปบ้านใหม่ยองแยง หมู่
ที่ 9 งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

54,994 ด าเนินการแล้ว 

19. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ทางเข้าหมู่บ้าน
บริเวณบ้านนางเปลียว ไขโพธิ์ งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ.2564  

448,000 ด าเนินการแล้ว 

20. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 จากถนนเพชรมาตุ
คลาไปทางสระโพธิ์  ช่วงที่ 1งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ.2564  

499,000 ด าเนินการแล้ว 

21. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ซอยนาย
ปรีชา อินทรสุวรรณ เชื่อมท่อระบายน้ าเดิม งบประมาณจาก จ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

209,000 ด าเนินการแล้ว 

22. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ต่อของเดิม
เชื่อมรางระบายน้ าประชารัฐของหมู่บ้านไปทางบ้านนายสมพงษ์ เอ่ียม
เสือ ไหลลงล าตะคองเก่า งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
พ.ศ.2564  

427,000 ด าเนินการแล้ว 
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23. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 (ต่อ
ของเดิม) ด้านหลังประตูวัดมะเริงใหญ่ ไปทางบ้าน ด.ต.อนุชา  
ฟ้าคะนอง งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 
 

499,000 ด าเนินการแล้ว 

24. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 ต่อ
ของเดิมเส้นบริเวณบ้านนายส าเริง คงสมงบประมาณจาก จ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

497,000 ด าเนินการแล้ว 

25. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณ
บ้านนางละมัย พิณศิริ งบประมาณจากงบประมาณจาก จ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

499,000 ด าเนินการแล้ว 

26. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (เชื่อมต่อ
โครงการเดิมบริเวณศาลตาปู่ไปทางร้านค้าเพชรมีนา) งบประมาณจาก 
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

320,000 ด าเนินการแล้ว 

27. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 จากบ้านนาย
แสวง จันทร์พวก บริเวณเลียบทางรถไฟไปทางบ้านนายสวาท จันทร์
พวก งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

499,000 ด าเนินการแล้ว 

28. ซ่อมแซมถนนบ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 คุ้มทิพวรรณ ก่อนข้ามทาง
รถไฟขวามือ งบประมาณจาก จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564  

190,000 ด าเนินการแล้ว 

29. ก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านพุดซา  หมู่ที่  2 บริเวณวัดตะวันออก 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ก่อหนี้ผูกพัน 

499,500 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์  หมู่ที่ 4 ซอยบ้าน
นายบุญ ยิ่งยงค์ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 ก่อหนี้ผูกพัน 

199,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่  หมู่ที่ 7 เส้นเลียบ
ทางรถไฟไปหนองหว้า งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564  

499,000 ด าเนินการแล้ว 

32. ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมะเริงน้อย หมู่ที่  1 บริเวณเส้นเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งขวา จากบริเวณบ้านนางมาลัย หนุนกระโทก ไปทางเข้า
บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564  

199,900 ด าเนินการแล้ว 

33. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 จากถนน 
226 บริเวณหน้าบ้านนายอมร อ่องพิมาย ไปทางบ้านนายเจริญ ดีอยู่ 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

498,800 ด าเนินการแล้ว 

34. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นกลาง
หมู่บ้าน จากบ้านนางปิ่น แก้วบุญ ไปทางถนนลาดยางเพชรมาตุคลา 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

352,600 ด าเนินการแล้ว 

35. ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนาย
ณรงค์ ชัยมะเริง ซอย 3 กลางหมู่บ้าน งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ก่อหนี้ผูกพัน 
 

499,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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36. ค่าบ ารุ งรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

139,081.57 ด าเนินการแล้ว 

                                               รวม  36   โครงการ เป็นเงิน 12,226,989.57  
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
1. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564   
128,291.68 ด าเนินการแล้ว 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา)  

132,300 ด าเนินการแล้ว 

3. อาหารเสริมนม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
พะเนา  

51,146.64 ด าเนินการแล้ว 

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา)งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2564  

45,900 ด าเนินการแล้ว 

5. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564    

242,000 ด าเนินการแล้ว 

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

2,200 ด าเนินการแล้ว 

7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

2,200 ด าเนินการแล้ว 

8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

3,300 ด าเนินการแล้ว 

9.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

4,730 ด าเนินการแล้ว 

10. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564  

7,337,100 ด าเนินการแล้ว 

11. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564  

1,838,400 ด าเนินการแล้ว 

12. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564  

18,000 ด าเนินการแล้ว 

13. ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

90,000 ด าเนินการแล้ว 

14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลพะเนา งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

112,530 ด าเนินการแล้ว 

15. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

33,889.60 ด าเนินการแล้ว 

16. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน  วรขัตตติยราชนารี 

62,755 ด าเนินการแล้ว 
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งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
17. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
8,010 ด าเนินการแล้ว 

18. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

15,795 ด าเนินการแล้ว 

                                           รวม   18    โครงการ เป็นเงิน   10,128,547.92  

 
5.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ด ี

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบลโดย อบต.พะเนา เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาของอบต.พะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564  

2,515 ด าเนินการแลว้ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564   

354,950 ด าเนินการแลว้ 

 โดยแยกตามหมวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.โต๊ะอเนกประสงค์         จ านวน 1 โตะ๊ เป็นเงนิ 11,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน 11,000.-บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1.เครื่องขยายเสียง        จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,500.- บาท 
รวมเป็นเงิน 19,500.- บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 137,400.- 
บาท 
เป็นเงิน 137,400.- บาท 
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ชนิด network แบบที่ 2 เป็นเงิน 
27,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน  194,900.- บาท 
งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.เครื่องปรับอากาศ       จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.- บาท 
2.โต๊ะท างาน               จ านวน 1 ตัว     เป็นเงนิ   5,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน  22,000.- บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน  44,000.- บาท 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาด 1800 บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง เป็น
เงิน 45,200.- บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน 67,200.- บาท                           
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. ถังขยะพลาสติก  จ านวน      ถัง  เป็นเงิน 45,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน   45,000.- บาท    
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. เก้าอี้ท างาน  จ านวน  1 ตัว  เป็นเงิน 3,850.- บาท 
รวมเป็นเงิน  3,850.- บาท    
                                                        รวม       11    รายการ 
                                                 รวมเป็นเงิน  354,950.- บาท 
                                          รวมเป็นเงินทั้งส้น 357,465 .- บาท 

                                 รวม  5 ด้าน 56 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น         22,712,911.49  
    
 ที่มา : รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ ประจ าเดือนกันยายน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระบบ

สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 


