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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของนายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

วันที่   26  ธันวาคม พ.ศ. 2562 
********************** 

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...” 
 และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ตามท่ีได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบล าตะคลองเก่าไปบ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4  
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  100,000.-  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 (ต่อของเดิม) ซอยบ้านนางอรุณ กาญจนคช ไปทางบ้าน
นายเต็ง สินปรุ งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  345,000.-บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางอรอนงค์ คุ้มกลาง งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  60,000.-บาท 

4. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นเลียบทางรถไฟ บริเวณแยกสถานีต ารวจ
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  68,000.-บาท 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 หน้า สภต. มะเริงไปทางสถานีรถไฟ งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  402,000.-บาท 

6. โครงการซ่อมแซมฝาเหล็กปิดรางระบายน้ า บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ทั้ง 2 ซอยงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  250,000.-บาท 

7. โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ คสล. บริเวณที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  448,000.-บาท 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 (ต่อของเดิมไปเชื่อมทางหลวง หมายเลข 
226)งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  67,000.-บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยต่อจากบ้านนายวรพันธ์ กิไทยงบประมาณจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  139,000.- บาท 
   10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนางละเอียด ศรีสมบัติ งบประมาณจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  79,000.- บาท 
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   11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 3 (ต่อของเดิมไปโรงปูนเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 226) งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  410,000.- 
บาท 

   12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นหนองกระโปนไปศาลตาปู่ 
งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  482,000.- บาท 

   13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 เส้นหลังสถานีรถไฟไปถนนเพชรมาตุคลา 
226 งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  497,000.- บาท 

   14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 เส้นสามแยกสระโพธิ์ ไปศาลตาปู่ 
งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  431,234.- บาท 

   15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 เส้นจากบ้านนางต้อย โยงทองหลาง ไป
บ้านนางหมิน ต้อยหมื่นไวย งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  488,000.- 
บาท 

   16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายหลง  ไทยมะณี ไปบ้านนาย
สัมพันธ์  ขุนแก้วพะเนา งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  418,000.- 
บาท 

   17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนายวัน เพ็ชรราม 
งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  488,000.- บาท 

   18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ าบ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เป็นเงิน  485,000.- บาท  

   19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ซอยโรงน้ ามันผู้ใหญ่วรโชติ หัสครบุรี  งบประมาณจาก 
จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2560 เป็นเงิน  295,000.- บาท  

   20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากคลองชลประทานเข้าหมู่บ้าน งบประมาณจากการจ่าย
จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2561 เป็นเงิน  470,000.- บาท  

   21. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้นสะพานคลองดาดชลประทานไปเชื่อมล าตะคอง
เก่า จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2561 เป็นเงิน  162,140.- บาท  

   22. ปรับปรุงรื้อถอนโรงจอดรถและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมเทพ้ืน คสล. ภายใน อบต.พะเนา จากการ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2560 เป็นเงิน  104,896.- บาท  
 

         รวม   22   โครงการ  เป็นเงิน 6,584,374.- บาท 
 

2.ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
1. ฝึกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรระยะสั้น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 19,517.- บาท 
2. ส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  

เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3. อบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีต าบลพะเนา 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 246,650.-บาท 
         รวม  3  โครงการ  เป็นเงิน 276,167.- บาท 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

     1. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 
30,850.- บาท 
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     2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 
9,975.- บาท 
 

3. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พะเนา เกมส์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 
94,210.- บาท 

4. อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 82,302.64.-  
บาท 

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 64,480.- บาท 

6. อาหารเสริมนมส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 เป็นเงิน 36,859.16 บาท 

7. ก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  
300,000.- บาท 
     8.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 44,200.- บาท 
    9. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 99,995.-บาท 
    10. เบี้ยยังชีพคนชรา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                        เป็นเงิน 5,602,500.- บาท 
    11. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                        เป็นเงิน 1,487,200.- บาท 
    12. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                    เป็นเงิน     20,000.- บาท 
    13. ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 
90,000.- บาท 
    14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 6,778.45 
บาท 
     15. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 
45,197.70 บาท 
     16. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 58,415.- บาท 
     17. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร (อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในต าบลพะเนา)  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 41,400.- บาท 
     18. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 
8,120.- บาท 
     19. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน 120,000.- บาท 
     20. อบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2562 เป็นเงิน 119,920.- บาท  
 

        รวม   20 โครงการ เป็นเงิน  8,362,402.95  บาท   
 

4.ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ไม่มี 
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5.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
1. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

พะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  112,235- บาท 
2. ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบลโดย อบต.พะเนา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พะเนา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นเงิน  990- บาท 
3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562   

เป็นเงิน 10,500.- บาท 
รวม   3   โครงการ เป็นเงิน 123,725 .- บาท   

 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562  ตามนโยบายทั้ง 5  ด้าน จ านวน  48  โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,346,668.95  บาท 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบล าตะ
คลองเก่าไปบ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4  

100,000 ด าเนินการ
แล้ว 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 (ต่อ
ของเดิม) ซอยบ้านนางอรุณ กาญจนคช ไปทางบ้านนายเต็ง สินปรุ 

345,000 ด าเนินการ
แล้ว 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนาง
อรอนงค์ คุ้มกลาง 

60,000 ด าเนินการ
แล้ว 

4. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 
เส้นเลียบทางรถไฟ บริเวณแยกสถานีต ารวจ 

68,000 ด าเนินการ
แล้ว 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 หน้า สภต. 
 มะเริงไปทางสถานีรถไฟ 

402,000 ด าเนินการ
แล้ว 

6. โครงการซ่อมแซมฝาเหล็กปิดรางระบายน้ า บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 
ทั้ง 2 ซอย โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ คสล. บริเวณที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  

250,000 ด าเนินการ
แล้ว 

7. โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ คสล. บริเวณที่ท าการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพะเนา  

448,000 ด าเนินการ
แล้ว 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์  
หมู่ที่ 4 (ต่อของเดิมไปเชื่อมทางหลวง หมายเลข 226) 

67,000 ด าเนินการ
แล้ว 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยต่อจาก
บ้านนายวรพันธ์ กิไทย 

139,000 ด าเนินการ
แล้ว 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 เส้นบ้าน
นางละเอียด ศรีสมบัติ  

79,000 ด าเนินการ
แล้ว 

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์  
หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 3 (ต่อของเดิมไปโรงปูนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 
226) 

410,000 ด าเนินการ
แล้ว 
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12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 
7 เส้นหนองกระโปนไปศาลตาปู่  

482,000 ด าเนินการ
แล้ว 

13. 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ที่ 
6 เส้นหลังสถานีรถไฟไปถนนเพชรมาตุคลา 226  

497,000 ด าเนินการ
แล้ว 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 
เส้นสามแยกสระโพธิ์ไปศาลตาปู่  

431,234 ด าเนินการ
แล้ว 

15.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 
4 เส้นจากบ้านนางต้อย โยงทองหลาง ไปบ้านนางหมิน ต้อยหมื่น
ไวย  

488,000 ด าเนินการ
แล้ว 

16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 
เส้นบ้านนายหลง  ไทยมะณี ไปบ้านนายสัมพันธ์  ขุนแก้วพะเนา  

418,000 ด าเนินการ
แล้ว 

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 
9 เส้นบ้านนายวัน เพ็ชรราม  

488,000 ด าเนินการ
แล้ว 

18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ าบ้านพุดซา หมู่ที่ 2  485,000 ด าเนินการ
แล้ว 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ซอยโรงน้ ามัน
ผู้ใหญ่วรโชติ หัสครบุรี   

295,000 ด าเนินการ
แล้ว 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากคลอง
ชลประทานเข้าหมู่บ้าน  

470,000 ด าเนินการ
แล้ว 

21. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ 9 เส้น
สะพานคลองดาดชลประทานไปเชื่อมล าตะคองเก่า  

162,140 ด าเนินการ
แล้ว 

22. 22. ปรับปรุงรื้อถอนโรงจอดรถและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
พร้อมเทพ้ืน คสล.ภายใน อบต.พะเนา 

104,896 ด าเนินการ
แล้ว 

                                        รวม    22    โครงการ เป็นเงิน 6,584,374  
 

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ฝึกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรระยะสั้น 19,517 ด าเนินการ

แล้ว 
2. ส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ 10,000 ด าเนินการ

แล้ว 
3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีต าบลพะเนา 
246,650 ด าเนินการ

แล้ว 
                                        รวม    3    โครงการ เป็นเงิน 276,167  
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3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 30,850 ด าเนินการ

แล้ว 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน 9,975 ด าเนินการ

แล้ว 
3. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พะเนา เกมส์ 94,210 ด าเนินการ

แล้ว 
4. อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านพะเนา  82,302.64 ด าเนินการ

แล้ว 
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา 
64,480 ด าเนินการ

แล้ว 
6. อาหารเสริมนมส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

พะเนา  
36,859.16 ด าเนินการ

แล้ว 
7. ก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา  300,000 ด าเนินการ

แล้ว 
8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา 
44,200 ด าเนินการ

แล้ว 
9. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลพะเนา  99,995 ด าเนินการ

แล้ว 
10. เบี้ยยังชีพคนชรา  5,602,500 ด าเนินการ

แล้ว 
11. เบี้ยยังชีพผู้พกิาร  1,487,200 ด าเนินการ

แล้ว 
12. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

 
20,000 ด าเนินการ

แล้ว 
13. ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลพะเนา  90,000 ด าเนินการ

แล้ว 
14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,778.45 ด าเนินการ

แล้ว 
15. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลพะเนา  45,197.70 ด าเนินการ

แล้ว 
16. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

58,415 ด าเนินการแลว้ 

17. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร (อบรมให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในต าบลพะเนา)  

41,400 ด าเนินการแลว้ 

18. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 8,120 ด าเนินการ
แล้ว 
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19. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา  120,000 ด าเนินการ
แล้ว 

20. 
 

อบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

119,920 ด าเนินการ
แล้ว 

                                          รวม   20   โครงการ เป็นเงิน          8,362,402.95  

5.นโยบายการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. 
 

2. 
 

3. 
                                                   

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารสมาชิก อบต. และ
พนักงานฯ องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล โดย อบต.พะเนาเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

112,235 
 

990 
 

                10,500 

ด าเนินการแลว้ 
 

ด าเนินการแลว้ 
 
ด าเนินการแลว้ 

                                               รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 123,725  
                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,346,668.95  

                 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2562  ตามนโยบายทั้ง 5  ด้าน จ านวน   48  โครงการ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,346,668.95  บาท 


