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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของนายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
********************** 

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามมาตรา 58/5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ( รวมถึง
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) บัญญัติว่า 

 “...ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย...” 
 และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ตามท่ีได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3  ต่อจากของเดิมเลียบทางรถไฟ) 

งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  499,000.-  บาท 
2.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 ซอยต่อของเดิมข้างบ้านนายศุภ

ฤกษ์ ศรีเผ่าเอี่ยม งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  418,000.-  บาท 
3.โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ริมทางหลวง บริเวณบ้านนายค า กระจ่างโพธิ์งบประมาณจาก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็นเงิน  42,000.-  บาท 
4.โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ริมทางหลวง บริเวณบ้านนายนัด ปุริธรรมเม  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  54,000.-  บาท 
5.โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 5  ริมทางหลวง บริเวณบ้านนายแบน จันทร์ทองพะเนา 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  42,000.-  บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายจรัล วิจารณ์ เชื่อมต าบลหนองระเวียง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  228,000.-  บาท 
7.โครงการขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค บ้านยองแยงหมู่ที่ 8 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็น

เงิน  455,909.-  บาท 
8.โครงการขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค บ้านใหม่ยองแยงหมู่ที่ 9 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 

เป็นเงิน  392,827.-  บาท 
9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายวิชัย ค าสุขงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2560 เป็นเงิน  32,000.-  บาท 
        10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางส้มแป้น มณีกระโทก 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  44,480.88  บาท (โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 
8/2560 
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11.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากบ้านนายธรรมรัตน์ ด าเดช ถึงบ้านนายผิว แก้วมะเริง 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  เป็นเงิน  123,800.-  บาท 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายสม กลิ่นกล่อม งบประมาณจาก
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  เป็นเงิน  57,500.-  บาท 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่  3 บริเวณฝั่งขวาข้างสระน้ า  
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  เป็นเงิน  257,000.- บาท 

14.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) ต่อจากของเดิมบริเวณศาลตาปู่  
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  เป็นเงิน  398,000.-  บาท 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4  ซอยต้นโพธิ์ บ้านนายแสง ไชยมะเริง 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  เป็นเงิน  74,000.-  บาท 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางอุ่นเรือน กุยแก้ว ถึงบ้านนาย
จันทร์ วงษ์สุวรรณ งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เป็นเงิน  171,000.-  บาท 

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้นหนองกระทุ่ม  
(ต่อของเดิม) งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เป็นเงิน  489,000.-  บาท 

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบล าตะคองเก่า ม.1 ทิศเหนือ บ้านมะเริงน้อย ม.1 ไปทาง
บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  376,000.-  บาท 

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ซอยกลางบ้าน ต่อจากของเดิม
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  28,300.-  บาท 

20.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 (ต่อจากของเดิม ช่วงที่ 3) 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  481,000.-  บาท 
 21.โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัดหนองสายไพร 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  120,000.-  บาท 
 22.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 3 ต่อจากของเดิมทางไปโรงปูน
เชื่อมทางหลวง หมายเลข 226 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  496,000.-  
บาท 
 23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 3 บริเวณสามแยกจากของเดิมไป
ทางบ้านนายวิชัย วงษ์สุวรรณ งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  491,000.-  
บาท 
 24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ซอยบ้านอาจารย์กมล พรหมมากงบประมาณ
จากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  176,000.-  บาท 

25.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นเลียบทางรถไฟ ไปซอยหนองหว้า บ้านยองแยง 
หมู่ 8 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  79,000.-  บาท 

26.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปเชื่อมซอยหนอง
กระโปน งบประมาณจากจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2 เป็นเงิน  43,500.-  บาท 

27.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายนรินทร์ ยวนแม ไปซอย
หนองกระโปนงบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  57,000.-  บาท 

28.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 เส้นเลียบคลองชลประทาน 
งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  476,000.- บาท 

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 ซอยต้นแค งบประมาณจากจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  467,000.-บาท 
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30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 บริเวณวัดต่อจากลาน คสล.พืชผลทาง
การเกษตร งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เป็นเงิน  105,000.- บาท 

31.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 บริเวณหัวโค้งถนนงบ 5 ล้าน งบประมาณจากจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 100,536.-  บาท 

32.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 บริเวณต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม งบ 5 ล้าน เชื่อม
บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 58,000.- บาท 

33.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางนกเขา  
(ต่อจากของเดิมไปเชื่อมถนนเพชรมาตุคลา 226) งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เป็น
เงิน  261,500.-  บาท 

34.โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ในเขตต าบลพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2560 เป็นเงิน  341,000.-  บาท 

35.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  27,147.15.-  
บาท 
 

รวม  35   โครงการ  เป็นเงิน 7,962,500.03  บาท 
 

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน  

กลุ่มองค์กรชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  
เป็นเงิน 534,050.-  บาท 

รวม    1   โครงการ  เป็นเงิน  534,050.- บาท 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 10,800.-  บาท 
2. โครงการประเพณีวันสงกรานต์  งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็น

เงิน 7,890.- บาท 
3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2560  เป็นเงิน 268,000.-  บาท 
4. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2560  เป็นเงิน 85,697.22-  บาท 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา 

งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 28,807.24-  บาท 
6. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 147,000.-  บาท 
7. โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  

เป็นเงิน 2,795-  บาท 
8.วัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  51,000.-  บาท 
9.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พะเนาเกมส์ ครั้งที่ 12 งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  99,973.25  บาท 
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10.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  34,175.-  บาท 

11.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็น
เงิน  24,000.-  บาท 

12.สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน  
6,021,400.-  บาท 

13.สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 
1,496,000.-  บาท 

14.ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  120,000.-  บาท 

15.แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ(อบรมหลักสูตรระยะสั้น) งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  20,000.- บาท 

16.ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  59,077.20-  บาท 

17.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  67,500-  บาท 

18.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  6,460-  บาท 

19.เงินส ารองจ่ายสาธารณภัย งบประมาณจากงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2560 เป็นเงิน 146,424.63 - บาท 

20                                             งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  88,000-  บาท  
 

รวม   20    โครงการ เป็นเงิน   8,784,999.54  บาท   
 

4.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
1.พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร (อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในต าบลพะเนา) 

งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน  38,475-  บาท 
รวม   1    โครงการ เป็นเงิน  38,475 .- บาท 

 

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
1. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และพนักงานฯขององค์การบริหารส่วนต าบล

พะเนา งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็นเงิน  10,750.-  บาท 
2.ประชาคมหมู่บ้าน/ระดับต าบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 

6,940.- บาท 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.พะเนาฯ งบประมาณจากข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  59,000.-  บาท 
4. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 

เป็นเงิน  349,000.- บาท 
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 143,770.- บาท โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้ 
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ส านักปลัด  
ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 

1.ตู้เหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน  5 หลัง      เป็นเงิน      27,500.-  บาท 
                 รวมเป็นเงิน      27,500.-  บาท  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
  1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง       เป็นเงิน     15,950.-        
  2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ชนิดขาวด า     เป็นเงิน     14,370.-       

                                                      รวมเป็นเงิน    30,320.-    บาท 
กองคลัง 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 

1.ตู้เหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน  1 หลัง      เป็นเงิน      5,500.-    บาท 
                 รวมเป็นเงิน      5,500.-   บาท  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
  1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน       28,950.-        
                       รวมเป็นเงิน      28,950.-    บาท 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 

1.ตู้เหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน  2 หลัง     เป็นเงิน      11,000.-     บาท 
2.โต๊ะหมู่บูชา(โอนงบประมาณครั้งที่ 2/2560)   เป็นเงิน       8,500.-     บาท 

                รวมเป็นเงิน     19,500.-     บาท  
กองช่าง 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 

1.ตู้เหล็กแบบขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน  2 หลัง      เป็นเงิน      11,000.-   บาท 
                 รวมเป็นเงิน     11,000.-  บาท  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
  1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน       21,000.-       
                        รวมเป็นเงิน      21,000.-  บาท 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  1.โคมไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ จ านวน 15 โคม    เป็นเงิน      10,218.50.-     
  (โอนงบประมาณครั้งที่ 8/2560)                  รวมเป็นเงิน     10,218.50.- บาท 

                                                                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   153,988.50 .-บาท 
รวม   5    โครงการ เป็นเงิน 579,678.50  บาท 

         
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2560  ตามนโยบายทั้ง 5  ด้าน จ านวน  62  โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,899,703.07 บาท  

(-สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทเจ็ดสตางค์-) 
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บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2560 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3ต่อจาก
ของเดิมเลียบทางรถไฟ 

499,000 ด าเนินการแล้ว 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 
1 ซอยต่อของเดิมข้างบ้านนายศุภฤกษ์ ศรีเผ่าเอี่ยม  

418,000 ด าเนินการแล้ว 

3. วางท่อระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ริมทางหลวง  
บริเวณบ้านนายค า กระจ่างโพธิ์ 

42,000 ด าเนินการแล้ว 

4. วางท่อระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ริมทางหลวง  
บริเวณบ้านนายนัด ปุริธรรมเม   

54,000 ด าเนินการแล้ว 

5. วางท่อระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ริมทางหลวง บริเวณบ้านนาย
แบน จันทร์ทองพะเนา 

42,000 ด าเนินการแล้ว 

6. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายจรัล วิจารณ์ 
เชื่อมต าบลหนองระเวียง  

228,000 ด าเนินการแล้ว 

7. ขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค บ้านยองแยงหมู่ที่ 8 455,909 ด าเนินการแล้ว 

8. ขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค บ้านใหม่ยองแยงหมู่ที่ 9  392,827 ด าเนินการแล้ว 

9. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายวิชัย  
ค าสุข 

32,000 ด าเนินการแล้ว 

10. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนาง
ส้มแป้น มณีกระโทก (โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ครั้งที่ 8/2560 

44,480.88   ด าเนินการแล้ว 

11. ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากบ้านนายธรรมรัตน์ ด า
เดช ถึงบ้านนายผิว แก้วมะเริง  

123,800 ด าเนินการแล้ว 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  
หน้าบ้านนายสม กลิ่นกล่อม  

57,500 ด าเนินการแล้ว 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่  3 
บริเวณฝั่งขวาข้างสระน้ า  

257,000 ด าเนินการแล้ว 

14. วางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) ต่อ
จากของเดิมบริเวณศาลตาปู่   

398,000 ด าเนินการแล้ว 

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ซอยต้น
โพธิ์ บ้านนายแสง ไชยมะเริง  

          74,000 ด าเนินการแล้ว 

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนาง
อุ่นเรือน กุยแก้ว ถึงบ้านนายจันทร์ วงษ์สุวรรณ  

171,000 ด าเนินการแล้ว 

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9  
เส้นหนองกระทุ่ม (ต่อของเดิม)  

489,000 ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
 

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบล าตะคองเก่า  
ม.1 ทิศเหนือ บ้านมะเริงน้อย ม.1 ไปทางบ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7  

376,000 ด าเนินการแล้ว 

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ซอย
กลางบ้าน ต่อจากของเดิมงบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2 เป็นเงิน  28,300.-  บาท 

28,300 ด าเนินการแล้ว 

20. ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2  
(ต่อจากของเดิม ช่วงที่ 3) 

481,000 ด าเนินการแล้ว 

21. 21.โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร 
หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัดหนองสายไพร  

120,000 ด าเนินการแล้ว 

22. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 
3 ต่อจากของเดิมทางไปโรงปูนเชื่อมทางหลวง หมายเลข 226  

496,000 ด าเนินการแล้ว 

23. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 3 
บริเวณสามแยกจากของเดิมไปทางบ้านนายวิชัย วงษ์สุวรรณ  

491,000 ด าเนินการแล้ว 

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6  
ซอยบ้านอาจารย์กมล พรหมมาก 

176,000 ด าเนินการแล้ว 

25. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นเลียบทางรถไฟ 
ไปซอยหนองหว้า บ้านยองแยง หมู่ 8 

79,000 ด าเนินการแล้ว 

26. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ต่อจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไปเชื่อมซอยหนองกระโปน  

43,500 ด าเนินการแล้ว 

27. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณ
บ้านนายนรินทร์ ยวนแม ไปซอยหนองกระโปน 

57,000 ด าเนินการแล้ว 

28. ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 เส้น
เลียบคลองชลประทาน 

476,000 ด าเนินการแล้ว 

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9  
ซอยต้นแค  

467,000 ด าเนินการแล้ว 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 
บริเวณวัดต่อจากลาน คสล.พืชผลทางการเกษตร  

105,000 ด าเนินการแล้ว 

31. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 บริเวณหัวโค้งถนน 
งบ 5 ล้าน  

100,536 ด าเนินการแล้ว 

32. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 บริเวณต่อถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม งบ 5 ล้าน เชื่อมบ้านหนองสายไพร หมู่ 3  

58,000 ด าเนินการแล้ว 

33. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 
บริเวณบ้านนางนกเขา (ต่อจากของเดิมไปเชื่อมถนนเพชรมาตุคลา 
226)  

261,500 ด าเนินการแล้ว 

34. ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ในเขตต าบล 
พะเนา 

341,000 ด าเนินการแล้ว 

35. 36.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 27,147.15 ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
 

                                        รวม    35    โครงการ เป็นเงิน 7,962,500.03  

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

 1. ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน แลประชาชน 

534,050 ด าเนินการแล้ว 

                                        รวม    1    โครงการ เป็นเงิน 534,050  
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน  10,800 ด าเนินการแล้ว 

2. ประเพณีวันสงกรานต์ 7,890 ด าเนินการแล้ว 
3. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา  268,000 ด าเนินการแล้ว 
4. อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา  85,697.22 ด าเนินการแล้ว 

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหารเสริมนมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา  

28,807.24 ด าเนินการแล้ว 

6. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา  147,000 ด าเนินการแล้ว 
7. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  2,795 ด าเนินการแล้ว 
8. .วัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.พะเนา  
51,000 ด าเนินการแล้ว 

9. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พะเนาเกมส์ ครั้งที่ 12  99,973.25   ด าเนินการแล้ว 
10. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  34,175 ด าเนินการแล้ว 
11. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  24,000 ด าเนินการแล้ว 
12. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,021,400 ด าเนินการแล้ว 
13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,496,000 ด าเนินการแล้ว 
14. ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา  120,000 ด าเนินการแล้ว 
15. แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ(อบรมหลักสูตรระยะสั้น)  20,000 ด าเนินการแล้ว 
16. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา  59,077.20 ด าเนินการแล้ว 
17. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลพะเนา             67,500 ด าเนินการแล้ว 
18. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  6,460   ด าเนินการแล้ว 

19. เงินส ารองจ่ายสาธารณภัย  146,424.63 ด าเนินการแล้ว 
20.                                             88,000 ด าเนินการแล้ว 
                                        รวม    20  โครงการ  เป็นเงิน 8,784,999.54  
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4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน  

 

5. นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก 

อบต.และพนักงานฯขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  
10,750 ด าเนินการแล้ว 

2. ประชาคมหมู่บ้าน/ระดับต าบล  6,940 ด าเนินการแล้ว 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.พะเนาฯ  59,000 ด าเนินการแล้ว 
4. จดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  349,000 ด าเนินการแล้ว 
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้  ส าหรับการ

ปฏิบัติงาน  
153,988.50 ด าเนินการแล้ว 

                                  รวม   5  โครงการ เป็นเงิน             579,678.50             
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2560  ตามนโยบายทั้ง 5  ด้าน จ านวน  62 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น17,899,703.07 บาท (-สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทเจ็ดสตางค์-) 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 

(อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในต าบลพะเนา)  
 

38,475 ด าเนินการแล้ว 

                                 รวม    1   โครงการ  เป็นเงิน 38,475  


