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ค ำน ำ  
       รำย งำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนตำมค ำแถลงน โยบำยของน ำยก เทศมนตรีต ำบ ลพน ำ                       

และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี งบประมำณ 2561 ได้จัดท ำขึ้น ตำมที่นำยกเทศมนตรีต ำบลพนำ         
ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของ นำยกเทศมนตรีต ำบลพนำ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขอ งเทศบำล                  
ที่ ได้บัญญัติก ำหนดแผนขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                  
เสนอต่อสภำเทศบำล เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2555 ประกอบกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช 2560  มำตรำ 253 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่และอ ำนำจดูแลและจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ                    
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนรวมทั้ง  ส่งเสริมและสนับสนุน                   
กำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นทั้ งนี้ตำมที่กฎหมำยบัญญัติกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ                     
และกิจกรรมสำธำรณะใดที่สมควรให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจโดยเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
แต่ละรูปแบบหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรใดให้ เป็นไป                     
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคสี่และกฎหมำย
ดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในกำรกระจำยหน้ำที่และอ ำนำจตลอดจน
งบประมำณและบุคลำกรที่เกี่ยวกับหน้ำที่  และอ ำนำจดังกล่ำวของส่วนรำชกำรให้แก่องค์กรปกครอง -          
ส่วนท้องถิ่นด้วย และตำม “ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง-           
ส่ วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 3 )พ .ศ .๒๕61”เสนอผลกำรติดตำมและประเมินแผนต่อสภำท้องถิ่น  ข้อ  ๑3                    
ให้ ยก เลิ กควำม ใน (5 )ของข้ อ30ของระเบี ยบกระทรวงมหำด ไทยว่ ำด้ วยกำรจั ดท ำแผน พั ฒ นำ                           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕48 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย             
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้
แทน (5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล ต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่ เปิดเผย                
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว  และต้องปิดประกำศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
               รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลพนำ และรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนในรอบปี  งบประมำณ 2561 ฉบับนี้  จึงเป็น เครื่องมือตรวจสอบกรปฏิบัติรำชกำร                         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลพนำขอขอบคุณคณะผุบิหำรสมำชิกสภำเทศบำล                     
องค์กรชุมชน หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ทุกคน และที่ส ำคัญ
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลพนำที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินตำมนโยบำยให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 

เทศบำลต ำบลพนำ 
ธันวำคม 2561 
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สำรบัญ 
รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน        1 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีประจ ำปีงบประมำณ 2561    2 
สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักปลัดเทศบำล         10 
กองช่ำง           41 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม        62 
กองกำรศึกษำ          86 
กองคลัง           104 
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          รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลพนา  ที่เคารพ 

         ตามที่กระผม ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา ได้แถลงนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลต าบลพนา ต่อสภาเทศบาลต าบลพนาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย  รวม 6 ด้าน และ 29                      
แนวทางการพัฒนา โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา                   
และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผม                 
ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์  และความพึงพอใจสูงสุด    
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์                         
จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

           ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓)                 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน                 
ตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปีกระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติ งาน                         
ตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลพนา ประจ าปี 2561 ในส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป                    
สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

  

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 
    “ภายใน ปี 2564 คุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลต าบลพนาจะดีข้ึนทุกด้าน เป็นบ้านเมือง
สะอาดน่าอยู่ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนา ควบคู่กับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล” 
 

 พันธกิจการพัฒนาเทศบาล 
     1.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาการ บริการ
และการท่องเที่ยว 
      2.  ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
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     3.  สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
                    4.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     5.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
     6.  บ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     7.  ปกป้องสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
     8.  ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     9.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     10.  จัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    1.  ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    2.  สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายรองรับ/ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก 
    3.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
    4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนสงบสุข ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
    5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธภิาพ  การช่วยเหลอืผู้ประสบภยัรวดเรว็และทั่วถึง 
    6.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  สิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่เป็นมลพิษ 
    7.  การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    8.  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    9.  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบทอด 
    10.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเกิดความสามัคคีในชุมชน 
    11.  การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลพนามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ทันสมัย มีส่วน
ร่วมและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
      12.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง  
    13.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคมที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 

1.  ด้านเศรษฐกิจชุมชน และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ  
1.2  ส่งเสริมการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

2.  ด้านสังคม 2.1  จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ    ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
2.2  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.4  จัดบริการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุภาพอนามัยของประชาชน 
2.5  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
2.6  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
2.7  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.8  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 
2.9  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.10  ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และความสามัคคีในชุมชน 

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.2  บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
3.3  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
3.4  พัฒนาแหล่งน  า 
3.5  พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน 

4.  ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พื นฐาน 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการ
ระบายน  า 
4.2  บ ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
4.3  พัฒนาระบบจราจร 
4.4  จัดวางผังเมือง และควบคุมอาคาร 

5.  ด้านการท่องเที่ยว 5.1  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5.2  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6.  ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการประชาชน 

6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมี
ทัศนคติที่ดี 



๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน 
6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
6.5  พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ 
 

   
                         ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลพนา  โดยได้พยายามกระจายงบประมาณ
โครงการต่างๆ ไปยังพ้ืนที่ทุกๆ ชุมชน อย่างทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ผลงานต่างๆ            
ที่ป รากฏในรายงานฉบับนี้  ล าพั งผมคนเดียวคงไม่ สามารถที่ จะด าเนิ นการให้ ส า เร็จลุ ล่ วงไป ได้                            
หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกส่วน
ทุกฝ่าย ในเทศบาลต าบลพนาส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่เกี่ยวข้องตลอดจน            
พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลพนา ที่ได้ร่วมมือมาโดยตลอด 

                จึงขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจที่สามารถน าความส าเร็จก้าวหน้ามาสู่ภารกิจที่ได้กระท า              
และจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เพ่ือพ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นต าบลพนา และตลอดระยะเวลา                
ในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพนา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา                   
และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลต าบลพนา ให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ว่าที่พันตรี  

              (เผชิญลาภ   อินทรจันทร์) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลพนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี 2561  

7,000.-บาท 
 

งานนโยบายและแผน/
ส านักปลัดเทศบาล 

 

2. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลพนา 

12,950.-บาท งานการเจ้าหน้าที่/       
ส านักปลัดเทศบาล 

 

3. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 419,701.08.-บาท งานธุรการ/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รอด าเนินการ 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,967,600.-บาท งานพัฒนาชุมชน/          
ส านักปลัดเทศบาล 

 

5. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 892,800.-บาท งานพัฒนาชุมชน/          
ส านักปลัดเทศบาล 

 

6. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 36,000.-บาท งานพัฒนาชุมชน/          
ส านักปลัดเทศบาล 

 

รวมเป็นเงินทั งสิ น 4,336,051.-บาท 
 

กองช่าง 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ถนนอุป
ชิตบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตร
พนา หมู่ที่ 10 ต าบลพระเหลา 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  

500,000.-บาท 
 

งานไฟฟ้าถนน/ 
กองช่าง 

รอด าเนินการ 

2. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 79,330.-บาท งานไฟฟ้าถนน/  



๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา กองช่าง 
3. โครงการปลูกดอกเฟ่ืองฟ้า 22,500.-บาท กองช่าง  
4 โครงการตรวจสุขภาพลิง            

อ าเภอพนา 
36,000.-บาท กองช่าง งบประมาณ

บริจาค 
รวมเป็นเงินทั งสิ น 637,830.-บาท  

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

๑๔๒,๕๗๕.๕๐.-บาท งานสุขาภิบาลและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๑๐,๐๐๐.-บาท งานป้องกันและ 
ควบคุมโรค 

 

๓ โครงการรณรงค์และควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

๘,๓๕๐ .-บาท งานป้องกันและ 
ควบคุมโรค 

 

๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ. ) 

๖,๕๐๐.-บาท   งานสุขาภิบาลและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

๕ โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓อ   
๒ ส ประชาชน ๒๕๖๑ (ต่อเนื่อง) 
(ชุมชนเทพนิมิต) 

๒๑,๒๐๐.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

๖ โครงการป้ องกัน  ควบคุมโรค
ไข้ เลื อ ด ออ ก  ปี งบ ป ระม าณ 
๒๕๖๑ (ต่อเนื่อง) (ชุมชนบูรพา
พัฒนา) 

๒๓,๓๒๐.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

๗ โครงการ อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ  
ปี ๒๕๖๑ ( ต่อเนื่อง) 
(ชุมชนพระเหลาพัฒนา) 

๓๑,๔๒๐.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 



๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๘ โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก๐-๕ ปี ในชุมชน ปี ๒๕๖๑                   
(ชุมชนตลาดสด) 

๓๗,๕๐๐.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

๙ โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร  เขตเทศบาลต าบลพนา 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
(ชุมชนเมืองพนานต์) 

๑๐,๕๒๕.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

๑๐ โ ค ร ง ก า ร เยี่ ย ม แ ม่ ดู แ ล ลู ก            
ปี  ๒๕๖๑  (ชุมชนบูรพาพัฒนา)  

๑๒,๐๐๐.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

๑๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลพนา   

๓๐,๐๐๐.-บาท งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

รวมเป็นเงินทั งสิ น ๓๓๓,๓๙๐.๕๐.-บาท 
 
กองการศึกษา 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานทางวิชาการและงาน 

154,000.-บาท กองการศึกษา  

2 โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระดับภาค 

9,720.-บาท กองการศึกษา  

3 โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 19,540.-บาท กองการศึกษา  
4 โครงการตลาดนัดวิชาการ 4,979.-บาท กองการศึกษา  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ               

ในการใช้ภาษาต่างประเทศ           
ให้แก่นักเรียน (Project Trust) 

146,834.-บาท กองการศึกษา  

6 โครงการมหกรรมการศึ กษ า
ท้องถิ่น 

30,000.-บาท กองการศึกษา  

7 โค ร งก ารป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

40,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 



๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เทศบาลต าบลพนา 
8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

750,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

9 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัด 

50,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

10 ค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษา
ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล จ น จ บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2,354,150.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

11 ค่าใช้จ่ายส าหรับสง่เสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น(คา่
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

150,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

12 ค่าจัดการเรียนการสอน           
(รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพนา 

119,000.-บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พนา 

(ผลักเงินให้ศพด.) 

13 ค่าอาหารกลางวัน 2,499,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

14 โครงการจัดหาบุคลากรที่ขาด
แคลน 

216,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา 
และประถมศึกษา 

264,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน 

416,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 



๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

17 โครงการพัฒนาห้องเรียนทดลอง 
(ห้องพิเศษ) MAP 

108,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

18  โครงการพัฒนาห้องเรียนทดลอง 
 (ห้องพิเศษ) MEP 

352,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

19 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                
ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลพนา 

1,600,458.-บาท กองการศึกษา  

20 เงินอุดหนุนส่วนราชการ              
( โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ) 

788,000.-บาท 
 

รร.เทศบาลพนา (ผลักเงินให้
สถานศึกษา) 

21 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน/เยาวชน 
และพนักงานครูพนักงานเทศบาล
และบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ต าบลพนา 

9,600.-บาท กองการศึกษา  

22 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สายอาชีพหลักสูตรปวช. 
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลต าบลพนา 

191,520.-บาท กองการศึกษา  

23 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์  ต้านยาเสพติด 

39,998.-บาท กองการศึกษา  

24 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
อปท. (ระดับภาคและ
ระดับประเทศ) 

60,000.-บาท กองการศึกษา  

25 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

12,000.-บาท กองการศึกษา  

26 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 23,950.-บาท กองการศึกษา  
27 โครงการจดังานประเพณี              

บุญเดือนสาม (นมสัการองค์           
พระเหลาเทพนิมติ) 

19,150.-บาท กองการศึกษา  

28 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 123,335.-บาท กองการศึกษา  



๑๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

(บุญเดือนหก) 
29 โครงการจัดงานปริวาสกรรม 9,990.-บาท กองการศึกษา  
30 โครงการจัดงานสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
78,219.-บาท กองการศึกษา  

31 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องใน
วันปีใหม่ 

5,406.-บาท กองการศึกษา  

32 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ 
(อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
อ านาจเจริญ 

20,000.-บาท กองการศึกษา  

33 โครงการประเพณีบุญกฐิน
เทศบาลต าบลพนา 

-  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

34 โครงการโรงเรียนเพ่ือนเด็ก 
(Student Friendly school) 

-  ใช้งบประมาณ         
จาการลงทะเบียน 

35 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 35,000.-บาท กองการศึกษา  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,975,581.-บาท 

 
กองคลัง 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงทบทวนการจดัท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 

217,000.-บาท งานแผนที่ภาษา/ 
กองคลัง 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,000.-บาท 
 

 
 



๑๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 
 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 

 

 
รอบรู้ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ คือหัวใจการปฏิบัติงาน 

 

 

 

งานธุรการ  รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานดูแลรักษา จัดเตรียมและ

ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และงานสาธารณกุศลของเทศบาล งาน
ประสานงานหน่วยงานอื่น งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
งานรัฐพิธี  งานจัดท า ค าสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใด
รับผิดชอบ และให้มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันลงบันทึกในเอกสารในเอกสารคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน การใช้ยานพาหนะในสังกัด
ส านักปลัดเทศบาล  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ ามันตามแบบ 1,2,3,4  น าเสนอค าขออนุญาตใช้ยานพาหนะ  ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ เขียนใบสั่งน้ ามัน น าเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่าย   ลงนาม  เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบประจ ารถต่อไป  และให้ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบ และตรวจสอบ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ   ประจ าส่วนราชการส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบเขตพื้นที่ 5 ส ตามเขตที่ได้รับ
มอบหมาย งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในรอบปีงบประมาณ  2561  งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของ

เทศบาลต าบลพนา  ซึ่งจะสรุปผลการด าเนินงานด้านหลักๆ  และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 
 

 

งานธุรการ 
 

วิสัยทัศน์ 

หน้าที่ 
 

1. การรับ-ส่งหนังสือ ปี  2561  ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 



๑๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
ทะเบียนรับ จ านวน   3,603 ฉบับ 
ทะเบียนส่ง จ านวน   1,061 ฉบับ 
ประกาศ  จ านวน        19  ฉบับ 
ค าสั่ง  จ านวน      503 ฉบับ 
 
 
 
จ านวน   588   ฉบับ 
 

 
 
 

 

 งานรัฐพิธีต่างๆ  ท่ีเทศบาลต าบลพนา  ได้ด าเนินการ 
 

 วันปิยมหาราช  เทศบาลต าบลพนา  ได้รว่มพิธีในวันท่ี 23 ตุลาคม ของทุกๆ ปี           

โดยได้เชิญ  คณะกรรมการชุมชน อสม. และ อปพร. รวมทั้งประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป 
และวางพวงมาลาวันปิยมหาราช  

3. งานรัฐพิธี 

2. การจัดท าฎีกา   



๑๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

วันเทศบาล  วันท่ี 24 เม.ย. 61 เทศบาลต าบลพนา โดย ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อนิทรจันทร์ 

นายกเทศมนตรีต าบลพนา นายสรุเชษฐ์ ทองพุ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลพนา          

จัดงานวันเทศบาล ปี 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการท าบุญถวายภัตตาหารเช้า การมอบเกียรติบัตรพนักงาน
ดีเด่น และการท าความสะอาดลอกรางระบายน้ า กิจกรรมการบริหารจัดการน้ าต้นทาง(ธนาคารน้ า)แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
วันที่  6 เม .ย . 61 ว่ าที่ พั นตรี  เผชิญ ลาภ  อินทรจั นทร์  น าย ก เทศมนตรีต าบลพนา มอบหมาย                           
นายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม  รองนายกเทศมนตรีฯ น าคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลพนา                   
เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์                   
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยถวายพุ่มดอกไม้ และพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ สนามหน้าที่ว่า 
การอ าเภอพนา 
 



๑๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 
 

"18 มี.ค. วันท้องถ่ินไทย" 
วันที่ 18 มี.ค. 61 ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร      
สภาฯ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ร.5  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพนา 
>> 18 มีนาคม 2448 จุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นครั้งแรก น้อมร าลึกถึง                 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว ร.5 ที่ทรงเห็นถึงความส าคัญของ                       
การปกครองท้องถิ่น กระจายอ านาจให้ประชาชน อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 



๑๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

"จิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ" 
 

กิจกรรมท าความสะอาด ดอน
เจ้าปู่ อ าเภอพนา จงัหวัด
อ านาจเจริญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น  า" 

 

 
 
 



๒๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

จิตอาสาท าความสะอาด 
โรงเรียนเทศบาลต าบลพนา (สามัคคีวิทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561"   
วันที่ 12 ส.ค. 61  เทศบาลต าบลพนา โดยว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา                
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561                
ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 
- พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล 
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 
-พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



๒๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 

 
 
 
         รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า               
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลพนา การสรรหาบุคคล  การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย  การเลื่อนระดับ  
การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ  งานปรับปรุงประสิทธิภาพ                    
ในการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติ งานประจ าปี  งานเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงาน                       
เพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  การต่อสัญญาจ้าง  งานแผนอัตราก าลัง ๓ ปี                    
งานปรับปรุงต าแหน่งและแผนอัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมการสัมมนา การทัศนศึกษา
และดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  การให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปี   งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า                    
และพนักงานจ้างงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 
งานควบคุมวันลา วันมาปฏิบัติราชการ สมุดลงเวลาของพนักงาน/พนักงานจ้าง  ทุกต าแหน่งให้เป็นไป                
ตามมาตรฐานก าหนด พร้อมทั้ งสรุปรายงานผู้บั งคับบัญชาที่ รับผิดชอบรับทราบเป็นประจ าทุกวัน               
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 5 ส ตามเขตท่ีได้รับมอบหมาย หรืองานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
       ในรอบปีงบประมาณ 25๖๑  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ             
การบริหารงานบุ คคลของเทศบาลต าบลพนา  ซึ่ งจะขอสรุปผลการด าเนินงานบริหารงานบุคคล                      
และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 

 
1.1 การบรรจุแต่งตั งพนักงานเทศบาล จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง  

พนักงานเทศบาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๒  ราย  ได้แก ่

๑.๑.๑ น.ส.อรทัย  ชาธิพา  ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและ    
         สิ่งแวดล้อม บรรจุและแต่งตั้งเม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๑.๑.๒ นายอติวัณณ์  อุ่นเจริญ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา  

บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
1.2  การบรรจุและแต่งตั งพนักงานจ้างที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป จ านวน ๓ ราย 

ดังนี้ 

1.การสรรหาและเลือกสรร/ การบรรจุแต่งตั ง 
พนักงานจ้าง 

งานด้านการบริหารงานบุคคล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 



๒๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

       พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน  ๑  ราย  ได้แก่ 
- น.ส.นพวรรณ  อังกาพย์  ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)    

                          โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) สังกัดกองการศึกษา บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่  
๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

                  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๓  ราย  ได้แก่ 
- น.ส.วภิาพร  ทัศบุตร  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานธุรการ) สังกัดกองสาธารณสุขและ    

         สิ่งแวดล้อม บรรจุและแต่งตั้งเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
- นายพาสกร  อุทธา ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                         

สังกัดส านักปลัดเทศบาล   บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
- นายปัญญา  อุทธา ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)โรงเรียนเทศบาลพนา 

(สามัคคีวิทยา) กองการศึกษา บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๑.๓ พนักงานจ้างทีส่ิ นสุดสัญญาจ้าง    จ านวน  ๑  ราย  ได้แก่ 

-     นายนิกรณ์  แก้วสุข  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                
สังกัดส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๑     
  

 

2 .1   พนั ก งาน เทศบาลที่ โอน (ย้ าย )ไป ด ารงต าแห น่ งที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อ่ื น                         
จ านวน   ๒  ราย  ได้แก่ 
     -  นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)               
เลขที่ต าแหน่ง ๗๒-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ อัตราเงินเดือนขั้น ๓๔,๑๑๐.- บาท  เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา
จังหวัดอ านาจเจริญ   โอน(ย้าย)ไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  
สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตราเงินเดือนขั้น 
๓๔,๔๓๐.-บาทตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑     

-  นางพาขวัญวันชนก  พาชนิด ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน 
สาธารณสุข ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๗๒ -๒ -๐๖ -๒๑๐๔ -๐๐๒  อัตราเงินเดือนขั้น ๓๑,๓๔๐.-บาท                 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวั ดอ านาจเจริญ โอนไปด ารง                
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) อัตราเงินเดือนขั้น              
๓๑,๓๔๐.- บาท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลล าคลอง  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑   
    

2.2  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการประเภทอ่ืนที่รับโอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่ง            
ที่เทศบาลต าบลพนา  มีจ านวน  ๓  ราย ได้แก่            

      2.  การโอน (ย้าย) 



๒๔ 
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  2.2.1 นางพัชรี  สารรัตน์  พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่งครู เลขที่ต าแหน่ง ๓๗-๒-๐๑๔๒   
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑  ขั้น  ๒๒,๔๕๐.- บาท  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลพระเหลา อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ   โอนมาเป็นพนักงานครูเทศบาล  ต าแหน่งครู (วิชาเอกคณิตศาสตร์) เลขที่ต าแหน่ง
๓๗๙๔๗ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ ขั้น ๒๕,๔๔๐.- บาท  โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑   
  2.2.๒ นางอุไร  พ่ึงพบ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม  ต าแหน่ง ครู   
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑  ขั้น ๑๘,๖๙๐.-  บาท สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ   โอนมาเป็นพนักงานครูเทศบาล  ต าแหน่ง ครู (วิชาเอกปฐมวัย) 
เลขที่ต าแหน่ง ๓๗๙๔๙  โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) กองการศึกษา เทศบาลต าบลพนา 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ ขั้น ๑๘,๖๙๐.- บาท ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑   

2.2.๓  น .ส .ข ันทอง  ประท ุมชาต ิ ข ้าราชการคร ูกร ุง เทพมหานคร ต าแหน ่ง  ครู                 
รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑  ขั ้น ๒๖,๒๑๐.-  บาท  โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย  ส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร   โอนมาเป็นพนักงานครูเทศบาล  ต าแหน่ง ครู (วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) รับเงินเดือนอันดับคศ.๑ ขั้น ๒๖,๒๑๐.- บาท  โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล ๒)              
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

 
 

  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     
- ต่อสัญญาจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ จ านวน  ๒๐ ราย  ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้าง  

ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาลต าบลพนา  ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -   
๓๐ กันยายน  25๖๓ ได้แก ่

1. นางสวณีย์  ประณีตพลกรัง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
2. นายเอกวิทย์  ภาแก้ว   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
3. น.ส.เรณุกา  นามพิกุล    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
4. นายธวัชชัย  มีชัย     ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
5. นายฉัตรชัย  สาระรัตน์   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
6. นายสมจิตร  อังกาพย์    ต าแหน่ง  พนักงานวิทยุ                        
7. นางพัดศรี  ศรีเนตร    ต าแหน่ง  ดับเพลิง/ช่วยชีวิต 
8. น.ส.ประภารัตน์  พลที   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
9. นางนิภาพรรณ  ไกยสิทธิ์   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายอดิศักดิ์  มณีเขียว    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
11. นายพันธ์ศักดิ์  มหานิล   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
12. นายจตุรภัทร  บุตรแก้ว   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 

     3.  การต่อสัญญาจ้าง 



๒๕ 
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13. น.ส.นารี  โสระเวช     ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
14. นายวรวุฒิ  วงละคร   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
15. นางสุทธินี  โพธิ์เพชรเล็ก ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้ช่วยจพง.การเงิน) 
16. นางรัชนี  พรหมคุณ   ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยจพง.การเงิน) 
17. น.ส.สุพัตรา  โสภา    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
18. นายทรงศักดิ์  นวลอินทร์   ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
19. นายทองขาว  อังกาพย์    ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ 
20. นายสีไว  สายตา     ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ 

   ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
- ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน ๑๗ ราย ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑(1 ต.ค.๒๕๖๐– 

30 ก.ย.๒๕๖๑ )   
1. นายพิพัฒน์  แสนป้อง   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
2. นายนิกรณ์   แก้วสุข    ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
3. นายสมศักดิ ์  ถาพร     ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
4. น.ส.อุบล  พิลาแดง    ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
5. น.ส.ฐิตินันต์ องอาจ    ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานธุรการ) 
6. นางสุพร  ศิลา     ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานภารโรง)                        
7. นายสุรเดช  ไผ่ดา     ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานช่างทุกประเภท)                        
8. นายจันที   สาระรัตน์    ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานดูแลสวนสาธารณะ) 
9. นายสุรยุทธ์  สิงห์นาค   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(งานธุรการ) 
10. นายรังสี  บุตรแก้ว    ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง) 
11. นางธัญลักษณ์  ด่านสมัคร  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
12. นางวนิดา  ต้นโพธิ์           ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
13. นายจิรเชษฐ์  ไชยพันโท     ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
14. น.ส.ทักษิณา  ดวงเคน       ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
15. นายทินกร   มั่นเมือง    ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานขับรถขยะ) 
16. นายวรัชญ์   กีฬา        ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานรักษาความสะอาด) 
17. นางสมใจ   เสือทอง     ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานรักษาความสะอาด) 
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 ๔.๑  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓)  ประกาศ ณ วันที่  
๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐   

- ขอปรับปรุงต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล ต าแหนง่ ครู  อันดับคศ.๑ วิชาเอกภาษาไทย   
เลขที่ต าแหน่ง  ๓๔๖๒๒-๒  โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา  
จ านวน  ๑ อัตรา เป็นต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิชาเอกพลศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง  ๓๔๖๒๒-๒  
สังกัด โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)  กองการศึกษา จ านวน  ๑  อัตรา 

- ขอยุบเลิกต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  ๑ อัตรา   

- ขอก าหนดเพิ่มต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง นักการ   สังกัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน  ๑ อัตรา   

 ๔.๒  ประกาศแก้ไขปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓)  ครั งที่ 
๑ ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

- ขอก าหนดต าแหน่ง พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย วิชาเอกพลศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง 
๓๗๙๔๗  โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)  สงักัดกองการศึกษา จ านวน  ๑ อัตรา  

- ขอก าหนดต าแหน่ง พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย วิชาเอกนวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง ๓๗๙๔๘ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)                   
สังกัด กองการศึกษา  จ านวน  ๑ อัตรา  

- ขอก าหนดต าแหน่ง พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย วิชาเอกปฐมวัย   เลขที่ต าแหน่ง  
๓๗๙๔๙ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล ๒) สังกดักองการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  

- ขอก าหนดต าแหน่ง พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป              
เลขที่ต าแหน่ง  ๓๗๙๕๐ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล ๒) สังกัดกองการศึกษา 
จ านวน ๑ อัตรา  

 
          ๔.๓  ประกาศแก้ไขปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓)   
ครั งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

- ขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจา้งตามภารกิจ ต าแหนง่ บุคลากรสนับสนนุการสอน (ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานธุรการ) เลขที่ต าแหน่ง ๓๙๖๒-๕ จ านวน  ๑  อัตรา    

- ขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจา้งทั่วไป ต าแหน่ง บุคลากรสนบัสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)    
เลขที่ต าแหน่ง  ๒๔๔๓-๔ จ านวน  ๑  อัตรา    

          ๔.๔  ประกาศแก้ไขปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓)   
ครั งที่ ๓ ประกาศ ณ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

- ขอปรับปรุงต าแหน่ง พนักงานครูเทศบาล ต าแหนง่ ครูผู้ช่วย วชิาเอกพลศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง 

  4.  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  – 25๖๓)  
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๓๗๙๔๗  สังกัด โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) กองการศึกษา จ านวน  ๑ อัตรา  
เป็นต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ วิชาเอกคณิตศาสตร ์ เลขที่ต าแหน่ง  ๓๗๙๔๗  สังกัด โรงเรียน
เทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)  กองการศึกษา จ านวน  ๑ อัตรา 

- ขอปรับปรุงต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล ต าแหนง่ ครูผู้ช่วย วชิาเอกปฐมวัย   เลขที่ต าแหนง่  
๓๗๙๔๙ สังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล ๒) กองการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
เป็นต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ วิชาเอกปฐมวัย  เลขที่ต าแหน่ง  ๓๗๙๔๙  สังกัด โรงเรียน
อนุบาลสาธติเทศบาลพนา(เทศบาล ๒)  สังกัดกองการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 

๔.๕  ประกาศแก้ไขปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓)   
ครั งที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  

-  ขอปรับปรุงต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล  ต าแหนง่ ครูผู้ช่วย วชิาเอกพลศึกษา                      
เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๒๒-๒ สังกัดโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคควีิทยา) กองการศึกษา                
จ านวน  ๑  อัตรา เป็นต าแหน่ง ครู อันดับคศ.๑ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์  เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๒๒-๒  สังกัด โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) กองการศึกษา 
จ านวน  ๑  อัตรา 

   
 
 
   ๕.1 กลุ่มพนักงานเทศบาล 

 1. วงเงินเลื่อนขั้น  =  (เงินเดือนพนักงานทั้งหมด  ณ วันที่ ๑ ก.ย. 25๖๑) x 6 % 
            =  (๓๖๔,๑๖๐ x 6) / 100 = ๒๑,๘๔๙.๖๐บาท     
 2. จ านวนที่สามารถเลื่อนได้ขั้นพิเศษรวมทั้งปี=(จ านวนพนักงานเทศบาล ณ วันท่ี 1 มี.ค.๒๕๖๑) x 15 % 

           = (๑๕ x 15) / 100 = ๒.๒๕  =  ๒  ราย 
 

  ณ วันที่ 1 กันยายน 25๖๑ เทศบาลต าบลพนา  มีพนักงานเทศบาล  จ านวน  ๑๔  อัตรา   
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ ทั้งสิ้น  ๑๔  อัตรา  ผลการ
พิจารณาสรุปได้  ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2  ขั้น   จ านวน   ๒  ราย   
  2)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน ๑๐  ราย   
  ๓)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน   1  ขั้น   จ านวน   ๒  ราย   

 
 
 
 
 

   ๕.การเลื่อนขั นเงินเดือน  
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๕.๒ กลุ่มพนักงานครูเทศบาล 
 1. วงเงินเลื่อนขั้น  =  (เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้งหมด  ณ วันที่ ๑ ก.ย. 25๖๑) x 6 % 
            =  (๗๒๐,๘๗๐ x 6) / 100 = ๒๑,๘๔๙.๖๐บาท     
 2. จ านวนที่สามารถเลื่อนได้ขั้นพิเศษรวมทั้งปี=(จ านวนพนักงานครูเทศบาล ณ วันท่ี 1 มี.ค.๒๕๖๑) x 15 % 

           = (๒๕ x 15) / 100 = ๓.๗๕  =  ๔  ราย 
  ณ วันที่ 1 กันยายน 25๖๑ เทศบาลต าบลพนา  มีพนักงานครเูทศบาล  จ านวน  ๒๕ อัตรา   
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ ทั้งสิ้น  ๒๕ อัตรา  ผลการ
พิจารณาสรุปได้  ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2  ขั้น   จ านวน   ๔  ราย   
  2)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน ๒๑  ราย   
   ๕.๓ กลุ่มลูกจ้างประจ า 

 1. วงเงินเลื่อนค่าจ้าง = (เงินเดือนลูกจ้างประจ าทั้งหมด ณ  วันที่ ๑ ก.ย. 25๖๑) x 6 % 
           = (๕๔,๒๕๐ x 6) / 100 = ๓,๒๕๕ บาท 
 2. จ านวนที่สามารถเลื่อนได้ 1 ขั้น = (จ านวนลูกจ้างประจ า ณ 1 มี.ค. 25๖๑) x 15 % 

                                                 = (๓ x 15) / 100 = 0.๔๕  =  0  ราย 
 ณ  วันที่ 1 กันยายน  25๖๑  เทศบาลต าบลพนามีลูกจ้างประจ า จ านวน  ๓  อัตรา   

และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ จ านวน ๓  อัตรา ผลการพิจารณาสรุป
ได้ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น   (ไม่มีเนื่องจากไม่มีโควต้า)  
  2)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน   ๒  ราย   
  2)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น   จ านวน   ๑  ราย   
   ๕.๔  กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ 

    ข้อมูล  ณ วันที่  1 ก.ย. 25๖๑  เทศบาลต าบลพนามีพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๒๑ ราย  
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑  จ านวน  ๒๐  ราย    
ผลการพิจารณาสรุปได้  ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ ๔.๕     จ านวน     ๑๑   ราย 
     2)  ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ ๓.๕     จ านวน       ๘   ราย 
    3) ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนรอ้ยละ  ๒.๕     จ านวน       ๑   ราย 
  ๔) ไม่ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนเนื่องจากปฏบิัติงานไม่ครบ ๘ เดือน  จ านวน  ๑  ราย        
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  รายช่ือผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2561 
 ผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.1 ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ  อินทรจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลพนา ชั้นตราที่ได้รับ
พระราชทานแล้ว  ต.ม. ปี ๒๕๕๘  ขอพระราชทานชั้น ต.ช. 
  พนักงานเทศบาล 
   6.2 นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล ชั้นตราที่ได้รับพระราชทานแล้ว  ท.ม.   
ปี ๒๕๕๗  ขอพระราชทานชั้น ท.ช.    
          ๖.๓ นางพาขวัญวันชนก  พาชนิด   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ชั้นตราที่ 
ได้รับพระราชทานแล้ว  ต.ช. ปี ๒๕๕๗  ขอพระราชทานชั้น ท.ม. 

๖.๔ น.ส.จุฑาภรณ์  สุขสวาท   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  ชั้นที่ได้รับ 
พระราชทานแล้ว  ต.ม. ปี ๒๕๕๖  ขอพระราชทานชั้น ท.ม. 

๖.๕ นายคมสัน  คอแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  ชั้นที่ได้รับพระราชทานแล้ว  ต.ม.            
ปี ๒๕๕๙  ขอพระราชทานชั้น ท.ม. 

๖.๖ น.ส.เครือวัลย์  ทองเหลือง  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ชั้นที่ได้รับ 
พระราชทานแล้ว  ต.ม. ปี ๒๕๕๖  ขอพระราชทานชั้น ท.ม. 

๖.๗ น.ส.ปัทมาสน์  บุญเอนก  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น ท.ม. 

๖.๘ นางจารุวรรณ  เจริญศรี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ชั้นที่ได้รับ 
พระราชทานแล้ว  ต.ม. ปี ๒๕๕๗  ขอพระราชทานชั้น ท.ม. 

พนักงานครูเทศบาล 
  ๖.๙ นายชาญ  ยุวพรม  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  ชั้นที่ได้รับพระราชทานแล้ว  ท.ม.   
ปี ๒๕๕๖  ขอพระราชทานชั้น ท.ช. 

๖.๑๐ นางบรรณศรินทร์  คอแก้ว   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  ชั้นที่ได้รับพระราชทาน 
แล้ว ท.ม. ปี ๒๕๕๖  ขอพระราชทานชั้น ท.ช. 

๖.๑๑ น.ส.ฉันทนา  ตาบุดดา  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  ชั้นที่ได้รับพระราชทานแล้ว  ต.ม.    
ปี ๒๕๕๖  ขอพระราชทานชั้น ท.ช. 

๖.๑๒ น.ส.สุรีรัตน์  ศรีระดา ต าแหน่ง ครู    ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น ต.ม. 
๖.๑๓ น.ส.รภัทภร  เงินหมื่น ต าแหน่ง ครู   ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น ต.ม. 
๖.๑๔ นางเกษราภรณ์  บ าเพ็ญ ต าแหน่ง ครู   ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น ต.ม. 
๖.๑๕ น.ส.สภุาพร  กลิ่นหวาน  ต าแหน่ง ครู   ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น ต.ม. 
๖.๑๖ นางพนารัตน์  อุตส่าห์    ต าแหน่ง ครู   ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น ต.ม. 

  ๖.  การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



๓๐ 
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ลูกจ้างประจ า 

๖.๑๗ นางราณี  ยืนยิ่ง  ต าแหน่ง นักการ ขอพระราชทานครั้งแรก ชั้น บ.ช. 
 

 
 
                      ๗.๑  การประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ  และเพ่ือติดตามประเมินผล 
        การปฏิบัตริาชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนาทุกกองงาน   
       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
                      ๗.๒  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   
       ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนา ประจ าปี  ๒๕๖๑ วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑ 
       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลพนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

  ๗.  การพัฒนา
บุคลากร 
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วิสัยทัศน์  กฎหมาย คือเครื่องมือของความยุติธรรม 

       ลักษณะของงาน  
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   
เช่น ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ด าเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ ตอบข้อหารือของบุคคลและส่วนราชการ 
สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย 
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย        
และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ประสานงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหา และแจ้งผู้ร้องทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น      
  ๒. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ หรือจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดแสดง
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลพนา  
  ๔.งานจดทะเบียนพาณิชย์    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                     
                              

งานนิติการ 
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๔.๑ จดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  ๓๓  เรื่อง 
   ๔.๒  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จ านวน ๒ เรื่อง 
   ๔.๓  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  จ านวน ๑ เรื่อง 
 

   งานทะเบียนราษฎร 
  1. รับแจ้งการตาย   จ านวน ๑๒ ราย 
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              2. ย้ายเข้า   จ านวน ๑๘๒  ราย 
 
    

 
               3. ย้ายออก   จ านวน ๑๕๗ ราย  
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                        4. ออกหมายเลขประจ าบ้าน จ านวน ๑๐ หลัง 
 

 
งานกิจการสภา  

  ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา ในคราวประชุม -
  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑  
  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  25๖๑ 
  - สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑   
  เช่น  
  - จัดท าประกาศก าหนดสมัยประชุม  
  - ท าหนังสือเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
  - ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
  - จดรายงานการประชุม 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา 
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     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
ถือว่าเป็นอีกภารกิจของหน่วยงานที่ท าให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตามกิจกรรม โครงการ ของเทศบาลต าบลพนา เสริมสร้างความปลอดภัยแก่พ่ีน้องประชาชน ภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลพนา และพ้ืนที่ข้างเคียง 

- เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- เพ่ือสร้างความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
- เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับเยาวชนในพื้นท่ี 
- เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ภารกิจหลัก มีดังนี  
1. กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

-ส่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน 
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2. กิจกรรมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
-เทศบาลต าบลพนาตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖1 ร่วมกับอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน-เทศบาลต าบลพนาตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.๒๕๖1 
ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ใช้งบประมาณ 42,0๐๐.-บาท 
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3. กิจกรรมป้องกันสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล 

-สายตรวจออกตรวจสาธารณภัยในชุมชนทั้ง ๕ ชุมชน อาคารสถานที่ราชการ และวน 
อุทยานดอนเจ้าปู่ 

 
 
  -ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งพ้ืนที่ อปท.ข้างเคียง 
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4. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก 
-ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
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5. กิจกรรมอ านวยความสะดวกการจราจร 
-อ านวยความสะดวกการจราจรสร้างความปลอดภัยทางถนนภายในเขต 

 
 

6. กิจกรรมชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว 
-จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ เทศบาลต าบลพนา 
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งานพัฒนาชุมชน   
 
ด้านผู้สูงอายุ 

1. การจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน 
2. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน 

เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552  ข้อ 10  ก าหนดให้จ่ายเงินให้กับผู้สงอายุไม่เกินวันที่ 10   
ของเดือน 

3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวการใช้ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ   
- กิจกรรมให้ความรู้วิธีการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ   
- กิจกรรมให้ความรู้สิทธิหน้าที่ของผู้สูงอายุ 

4. ให้ความร่วมมือกับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพนา 
 
ด้านคนพิการ 

1. การจัดท าทะเบียนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน 
2. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน 

เบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ พ.ศ. 2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2   พ.ศ. 2559  
ข้อ 10  ก าหนดให้จ่ายเงินให้กับคนพิการไม่เกินวันที่ 10  ของเดือน 

3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวการใช้ชีวิตส าหรับคนพิการ 
- กิจกรรมให้ความรู้วิธีการออกก าลังกายส าหรับคนพิการ 
- กิจกรรมให้ความรู้สิทธิหน้าที่ของคนพิการ 

 
ด้านการส่งเสริมกิจการชุมชน 

1. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่  แทนคณะกรรมการชุมเดิมที่หมดวาระ 
2. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน 

 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ   

- ประสานกลุ่มอาชีพในการออกร้านเพ่ือจ าหน่ายสินค้าในงานต่างๆ ที่เทศบาล   อ าเภอและจังหวัด
ได้จัดขึ้น 
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สรุปผลการด าเนนิงานกองช่าง 
 

 

       วิสัยทัศน ์
 
 

   “พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
     เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     และพัฒนาเศรษฐกิจพอพียงประชาชนพึ่งตนเองได้” 
 
              
                    พันธกจิ 
  

1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ผิวจราจรและ 
ระบบการระบายน้ า 
 2.  การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 3.  ก่อสร้าง  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 4.  การจัดวางผังเมือง  ควบคุมอาคาร  และการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม 
 5.  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 
 7.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น     
 
 



๔๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 

 

  

นางมาลี  บตุรพินธ ์
 รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

งานธุรการ งานโยธา งานไฟฟ้า งานเครื่องจักรกล 

นางนิภาพรรณ  ไกยสิทธ์ิ 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสุพร  ศิลา 

นักการ 

นายอดิศักดิ์  มณีเขียว 

ผช.ช่างโยธา 

นายพันธ์ศักดิ์  มหานิล 
ผช.ช่างไฟฟ้า 

นายจันที  สาระรัตน ์
คนงานท่ัวไป 

นายจตุรภัทร บุตรแก้ว 
ผช.ช่างยนต์ 

โครงสร้างการบรหิารงานกองช่างเทศบาลต าบลพนา 
 
 
 

ว่าท่ี พันตรีเผชิญลาภ  อินทรจันทร ์
นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 
นางสาวรัตนา  ทั่งทอง 

รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา 
 

        
     นายเทพพิทักษ์  วงละคร      
     ปลัดเทศบาลต าบลพนา                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

    งานสาธารณูปโภค 
 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ ๒๕๕๙ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า,ฟิวส์,สายไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า ถนน)  โอนเพ่ิมจ านวน 50,000.-บาท ใช้จ่ายไป 79,330.-บาท   
โดยกองช่า ง  ได้ท าก ารตรวจสอบ  ส า รวจ  ซ่อมแซม ไฟฟ้าส าธ ารณ ะในปีงบประมาณ  2561 
จ า น ว น  8 8  จ ุด  ร ว ม ห ล อ ด ไ ฟ ฟ ้า ที ่ซ ่อ ม แ ซ ม  1 2 9  ห ล อ ด  โ ด ย แ ย ก เ ป ็น  ห ล อ ด  LED                
จ านวน 77 หลอด หลอดประหยัดไฟ 45 วัตต์  จ านวน  52  หลอด  

             
 

             
 



๔๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

              
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

                
 

                
 
 
 



๔๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 

              
 
 
 

                
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  2561 หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง ตั้งไว้  90,000.-บาท  เพ่ือซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ,หิน,ปูน,ทราย,ลูกรัง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า ถนน) โอนเพ่ิม 100,000.-บาท ใช้
จ่ายไป  81,919.-บาท                        
 

1. เพื่อปรับปรุง สีสะพาน  ราวสะพาน  ให้สวยงามและมสีีเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น   
 

 
 

 
                     

 
 
 
 
 

 



๕๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 ถนนหลังขนส่งเทศบาลต าบลพนาเชื่อมฝายห้วยพระเหลา หมูท่ี่ 8 ต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

                 
 
 
 
 

                               
                   



๕๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ถนนหลังขนส่งเทศบาลต าบลพนาเชื่อมฝายห้วยพระเหลา หมูท่ี่ 8 ต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

               
 

       
 
 
 



๕๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

ถนนบ้านตามีเช่ือมฝายห้วยพระเหลา หมู่ที่ 1 ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 

 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 
 

 
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ฝารางระบายน้ าถนนอุปชิต จากช่วงสะพานรัตนโกสิน ถึงสะพานกุดพระเหลา,  ฝารางระบายน้ าช ารุด 
จ านวน  83  ฝา  / ประกอบฝารางไม่ได้ระดับ ,ฝารางระบายน้ า ถนนราชบุตรใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลพนา  
ฝารางจ านวน  25  แผ่น ,  ฝารางระบายน้ าซอย หมู่ท่ี 9 ต าบลพนา  จ านวน  12  แผ่น 

            
 

                            
 



๕๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 

               
 
 

          
 
 



๕๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 

          
 
 
 

           
 



๕๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการดูแลสวนสาธารณะ 

 
1.  ดูแลเกาะกลางถนน  และ สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 

 
                                  

           
 

                    



๕๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

                                                     
    ดูแลเกาะกลางถนน  และ สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 

                         
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการ ปลูกดอกเฟ่ืองฟ้า 
 

        
 

               
      
                 
 
 
 
 



๖๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น  า”, 
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ประจ าปี 2561  

    เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่า             
และยิ่งใหญ่ เทศบาลต าบลพนา จึงได้จัดท าโครงการโครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70  ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครอบ 7 รอบ 84 พรรษา   โดยก าหนดให้ คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลพนา ทุกคน ประชาชนที่ร่วมกินกรรม ได้มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาภาวะ          
โลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
 

 
 

 



๖๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

กิจกรรมที่ร่วมกับ อปท.หน่วยงานอื่นๆ   โครงการตรวจสุขภาพลิงอ าเภอพนา 
รายงานผลการด าเนินการตรวจสุขภาพและท าหมันลิง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน 2561  
ณ วนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่จ านวน 153  ตัว แยกเป็นตัวผู้ 92 ตัว ตัวเมีย 61 ตัว ใช้งบประมาณ               
ในการด าเนินการในครั้งที่ 4 ทั้งสิ้นจ านวน 36,000.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

 
 

 
 

 
    
 



๖๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

งานธุรการ 
  1.  การรับ –ส่งหนังสือราชการ  ตลอดปีงบประมาณ  2561  งานธุรการ  กองช่าง   
ได้ด าเนินการดังนี้ 
   -  หนังสือรับ  จ านวน  165  ฉบับ 
   -  หนังสือส่ง  จ านวน  478  ฉบับ   แยกเป็น 
   -  หนังสือส่งภายนอก จ านวน    59  ฉบับ 
   -  หนังสือส่งภายใน จ านวน   419 ฉบับ 
  2.  ค าสั่ง  จ านวน  12  ฉบับ 
  4.  การจัดท าฎีกา จ านวน  125 ฉบับ 
  5.  การควบคุมงบประมาณ 
   -  ตั้งจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  3,417,440.-บาท 
   -  เบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  1,728,252.32.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 
 
 

 
 

 

พันธกิจ 
 
       ๑. การพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
การด าเนินการ 
      ๒. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน 
     ๓. การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ๔. เน้นการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชน 

 

สรุปผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

วิสยัทศัน์ 
“พฒันาระบบสขุภาพและสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ  

ประสานความร่วมมอืทุกภาคสว่น 
เนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมสี่วนร่วมสนบัสนุนสง่เสริมสขุภาพและรกัษา

สิง่แวดลอ้มทอ้งถิ่น” 

Vision 
“Development of an Integrated Health and Environment,                        

Collaboration of all Sectors, 
Focus on People-Centered and to Participatory,                                                                

Health Promotion and to Save Local Environment.” 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 

นายดวงตา   มาสู ่
พนกังานจา้งเหมาบริการ 

นายสไีว  สายตา 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 

 

นายทองขาว  องักาพย ์
พนกังานจา้งตามภารกิจ 

 

 
- 

 

-ว่าง- 
เจา้พนกังานธุรการ 

 

นางสาวอรทยั   ชาธิพา 
นกัวิชาการสขุาภิบาล ปฏบิตัิการ -ว่าง- 

เจา้พนกังานสาธารณสขุชมุชน 
 

งานป้องกนัและควบคุม

โรค 

 

งานสตัวแพทย ์

 
งานธุรการ 

 
งานสุขาภิบาลและ

อนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

ว่าที ่พนัตรี เผชญิลาภ   อินทรจนัทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 

นางสาวรัตนา  ทัง่ทอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา 
 

ว่าง 
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

 

นางพาขวญัวนัชนก  พาชนิด 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

 

-ว่าง- 
สตัวแพทย ์

 

นางสาวอรุะสา ตน้วงค ์

พนกังานจา้งเหมาบริการ 

 

นางสาวสพุตัรา โสภา 
ผูช่้วยนกัวิชาการสขุาภิบาล 
 
 

 
ว่าง 

นางสาวสพุตัรา โสภา 
ผูช่้วยนกัวิชาการสขุาภบิาล 

 

นายทรงศกัดิ ์ นวลอินทร์ 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 

 
 
 

นางสมใจ  เสอืทอง 
พนกังานจา้งท ัว่ไป 

 
 

 
- นายทนิกร  ม ัน่เมือง 

พนกังานจา้งท ัว่ไป 

 

นางสาวหนูสนิ สาระรตัน ์
พนกังานจา้งเหมาบริการ 

 

นายบญัชา  สาวิสทิธิ ์
พนกังานจา้งเหมาบริการ 

 

นายวรชัญ ์ กีฬา 
พนกังานจา้งท ัว่ไป 

 

โครงสรา้งการบริหารงานกองสาธารณสขุและสิ่ งแวดลอ้ม 

นายบุญเสยีน  แหวนเงนิ

พนกังานจา้งเหมาบริการ 



๖๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 

 
 
๑. การรับ – ส่งหนังสือราชการ  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑   งานธุรการ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการดังนี้ 
 - หนังสือรับ  จ านวน   ๓๕๐ ฉบับ 
 - หนังสือส่ง  จ านวน  ๑๗๐ ฉบับ 
   
๒. การจัดท าฎีกา 

   - ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จ านวน      ๙๐      ฉบับ 
 

  ๓. การควบคุมงบประมาณ 
   - ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       ๓,๒๕๔,๙๔๐.-บาท 
   - เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น                    ๒,๙๙๓,,๒๖๕.-บาท   
 
 

 
 

๑. การด าเนินงานควบคุมประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในการด าเนินการควบคุมกิจการพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕มี
ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

๑. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    จ านวน  ๔๑ ราย  
๒.  กิจการตลาด(ตลาดสดเทศบาลจ านวน๑แห่ง) 
๓. กิจการสถานที่สะสมและจ าหน่ายอาหาร    จ านวน    ๓๒  ราย 
๔.  กิจการรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล   จ านวน   ๒   ราย 
๕.  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ      จ านวน   ๑๑๐  ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

งานธุรการ 



๖๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๒.  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จัดระบบบริการเก็บรวบรวม ขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล  

โดยก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (Sanitary Landfilled)  ณ  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ในอัตราค่าธรรมเนียมในการก าจัดมูลฝอยตันละ ๓๕๐  บาท  เทศบาลต าบลพนา 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่นกระดาษพลาสติกและโลหะน าไปใช้ซ้ าหรือ
น าไปขาย/รีไซเคิลขยะเศษอาหารน ามาหมักท าปุ๋ยในรูปปุ๋ยน้ าหรือปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชุมชน 

 
 

 

 
 

 
 



๖๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๓.  งานรักษาความสะอาด 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลต าบลพนา ทั้งถนนสายหลัก   

และถนนสายรอง ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ มีการลอกวัชพืชและขยะมูลฝอยในคู คลองสาธารณะ                   
เพ่ือป้องกันน้ าเน่าเสียและแหล่งน้ าตื้นเขิน ตลอดจนลอกท่อระบายน้ าที่น้ าท่วมขังหรืออุดตัน ตัดหญ้าพ้ืนที่            
รกร้าง  ถนนหนทาง ฯลฯ จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยประจ าที่สาธารณะ
และสนับสนุนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยส าหรับครัวเรือน สถานประกอบการ สถานที่ราชการ วัด ฯลฯ          
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาความสะอาดชุมชนร่วมกันประชาชนในชุมชนโดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ รถยนต์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๔.  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชด าริโดย เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-เทศบาลต าบลพนา) งบประมาณ  ๑๐ ,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจ านวน                   
๖,๕๐๐ บาท  เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพ่ือสนองพระราชด าริ และเป็นการปลูกจิตส านึก                
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 

-พ้ืนที่ป่าปกปัก   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๒.โครงการเสวียนรักษ์ โลก  ลดขยะ  สร้างปุ๋ ย  บ ารุงต้น ไม้  เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา             
จังหวัดอ านาจเจริญ  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
 เทศบาลต าบลพนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าโครงการเสวียนรักษ์โลก ลดขยะ  
สร้างปุ๋ย บ ารุงต้นไม้ เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย             
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ตามโครงการอ านาจเจริญ  ๓ ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี )               
ในหมวดสุขภาพดี ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม               
ถูกหลักสุขาภิบาลทั้งในครัวเรือนและบริเวณบ้าน เหมาะสมต่อการเป็นเมืองธรรมเกษตร และตอบสนอง              
ต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยด าเนินการน าร่องการท าเสวียนไม้ไผ่
ใน พ้ืนที่ อุทยานดงลิ งดอนเจ้ าปู่ ก่อน เป็น อันดับแรก และขยายผลต่อไปยังชุมชนเป็นล าดับถัดไป                        
เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิดรวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ
อย่างยั่งยืนต่อไป 
                                                                                                                         

 



๗๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๓. โครงการกองทุนทองค าขาว ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
“โครงการกองทุนทองค าขาว”  คือแนวทางหนึ่ง  ที่จะท าให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ    

โดยให้พนักงานเทศบาลน าขยะมาบริจาค ทุกวันที่ 15 ของเดือนและทุกวันจันทร์หน้าเสาธง  เพ่ือน ารายได้ เอา
สู่กองทุนโดยมีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมมูลค่าจากขยะโดยการน าเงินที่ได้เข้า
สมทบเป็นกองทุนที่คอยให้ความช่วยเหลือพนักงาน  อีกทั้งช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานในเทศบาลรู้จักการ
คัดแยกขยะและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย 
ตลอดไป   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมีจิตส านึกในการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม  สามารถน ารายได้จากการขายขยะมาตั้งเป็นกองทุนทองค าขาวน าพาช่วยเหลือ
พนักงานในรูปแบบสวัสดิการต่างๆ เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปลูกฝังการทิ้งขยะให้แก่พนักงาน       
เพ่ือลดภาระในการก าจัดขยะและค่าใช้จ่ายของเทศบาล   ซึ่งช่วยให้ขยะในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลพนา                          
มีจ านวนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สวัสดิการในการเป็นสมาชิกของกองทุนทองค าขาว 

-กองทุนจะจ่ายเป็นค่าเยี่ยมป่วย/คลอดบุตร/อุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
-กองทุนจ่ายเป็นค่าพวงหรีด กรณีเสียชีวิต ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/ครั้ง 
-กองทุนจ่ายเป็นทุนการศึกษา กรณีบุตร จ านวน ๑ คน/๑ สมาชิก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง                 

ที่ได้รับเป็นนักเรียนดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นจากสถาบันของรัฐ/เอกชน 
ภาพกิจกรรมกองกองทุนทองค าขาว  

 
 



๗๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๔. กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
เป็นการรวมพลังท าความดีทดแทนคุณแผ่นดินและเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยพนักงานเทศบาลต าบลพนาและประชาชนในพื้นท่ี สมัครเป็นจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์
โลก โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมท าความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย เป็นประจ าทุกเดือน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๕. โครงการ “มือถอืเก่าไป ชีวิตใหม่มา”เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยเทศบาลต าบลพนา สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว                       

เพ่ือเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของเด็กและเยาวชน และเป็นการต่อยอด              
โครงการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกับส านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ และโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” 
จัดท าโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” อันมีวัตถุประสงค์                  
เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่ เสียแล้ว ไม่ ใช้แล้วท ุกสภาพ  ท ุกรุ ่น  ท ุกยี ่ห ้อ                          
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ่วประเทศ ให้ได้ 3 ,000 ,000 เครื ่อง และน าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี                 
โดยจะน ารายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือส าหรับเด็กและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารจ านวน 1,000 แห่ง  

 
 
 



๗๓ 
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๖.โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี  ๒๕๖๑  เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผล             
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  รวมทั้งเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
ให้ แก่  อ า เภ อ  และองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ซึ่ ง เทศบาลต าบลพนา ได้ รับ รางวั ล ชนะ เลิ ศ                            
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยได้รับมอบโล่
และประกาศนียบัตร   วันที่ 19 ก.ย. 61 : ว่าที่ พ.ต. เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา               
ได้เข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตรการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด 
ประจ าปี  2561 จากนายสุ ริยะ อมรโรจน์ วรวุฒิ  ผู้ ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญผลการประกวด                         
เทศบาลต าบลพนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ณ  ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง 

 
 

 
 



๗๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๗.โครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
เทศบาลต าบลพนา ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้                  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในพ้ืนที่ยกระดับเตรียมการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับจังหวัด     
และสนั บสนุ นการขับ เคลื่ อนการด าเนิ นกิจกรรมส่ งเสริม เมื องสิ่ งแวดล้อมยั่ งยืน ในระดับ พ้ืนที่                       
ซึ่งเทศบาลต าบลพนา ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในระดับดีมาก 

วันที่  12 -14  ก .ย . 61 : ว่ าที่  พ .ต .เผชิ ญ ลาภ  อินทรจั นทร์  น ายก เทศมนตรีต าบลพนา                        
พร้อมด้วยผู้น าชุมชน เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประจ าปี  2561                        
จาก พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม                            
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 
  

 

 
 



๗๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๘. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๖๑   
EHA (Environmental Health Accreditation) 

เทศบาลต าบลพนา ได้สมัครเข้าร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส ๗๐๐๐  (การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ซึ่งได้รับรางวัล                  
ในระดับดี เยี่ยม ซึ่ งรับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ งแวดล้ อม                        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข                   
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
    ๑.โครงการแอโรบิค เพ่ือสุขภาพเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนาจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการแอโรบิค  เพ่ือสุขภาพเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา                      
จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และประชาชนมีการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและประชาชน  เห็นความส าคัญของการส่งเส ริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายที่ เหมาะสม                      
และเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนต่อไป  โดยจะมีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์  เวลา ๑๕.๓๐  น.  เป็นต้นไป   ณ  ลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบลพนา 



๗๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

๓.กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ  ครอบครัว ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในงานศพ  เทศบาลต าบลพนา     
ตามโครงการอ านาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดื   
 การมอบรับเกียรติบัตรงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในงานศพ 

                   การมอบรับเกียรติบัตรงานกฐิน ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน 
 

 



๗๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

       ๖. การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long  Team Care :LTC)  
รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายการด าเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง                      
( Long   Team  Care : LTC)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สู งอายุมีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเข้าสู่ภาวะพ่ึงพึง                    
และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ              
จากภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน   โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเทศบาลต าบลพนา 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก จัดสรรงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๐ 
อุบลราชธานี  เพ่ือด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เกี่ยวกับ      
การบริหารจัดการงบประมาณการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long  Team  Care)                 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน 
-การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 

  
 



๗๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๒.  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
๑.  คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลกุดสิม 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดท าโครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงจ าหน่ายในตลาดสดเทศบาลต าบลกุดสิม ประจ าปี ๒๕๖๑ เข้าศึกษาดูงานชุมชนตลาดสด
ในการจัดการขยะของเทศบาลต าบลพนา  ในวันที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

 
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
 

๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับด าเนินการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยจัดกิจกรรมรณรงค์แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
พ ร้อมทั้ งจั ด ซื้ อน้ าย า/ส าร เคมี ก า จั ดลู กน้ ายุ งล าย  ท า ให้ ส าม ารถควบ คุ มการระบาดของโรค                                  
ในเขตเทศบาลต าบลพนา ได้อย่างทันท่วงท ี

 

 
 
 
 
 

งานป้องกันและควบคุมโรค 



๘๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  โดยด าเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปี  ๒๕๖๑ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น      
จ านวน ๒๒๐ ตัว  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 
 

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน  ๒๗๐,๙๙๓.๔๔.- - บาท           
โดยจัดสรรจาก สปสช. จ านวน ๑๓๗,๒๕๐.- บาท เทศบาลต าบลพนาสบทบ จ านวน ๖๘,๖๒๕ บาท    
ดอกเบี้ ย เงินฝาก  ๒๙๒ .๕๙ และยอดงบประมาณ ที่ ผ่ านมาพร้อมดอกเบี้ ย  ๕๐ ,๖๗๙.๕๖ .-บาท                 
รวมทั้ งสิ้น  ๒๗๐ ,๙๙๓.๔๔.-บาท  มีการอนุมัติและด าเนินการ ๙ โครงการ ใช้งบประมาณทั้ งสิ้ น      
๑๖๕,๙๖๕ .-บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือในกองทุนพร้อมดอกเบี้ย จ านวน  ๙๑,๑๐๕.๔๔ .-บาท 

 

๑.โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓อ ๒ส ประชาชน ๒๕๖๑ (ต่อเนื่อง)  
      งบประมาณ จ านวน  ๒๑,๒๐๐.- บาท เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน 
และให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ สามารถวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของตนเองและแก้ไขปัญหา ด้วยหลัก ๓อ. ๒ส           
มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ประธาน อสม.ชุมชนเทพนิมิต เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันดลหิตสูงในชุมชน และเพ่ือให้กลุ่ม
เสี่ยงมีพฤติกรรมด้านบริโภคเหมาะสมเพิ่มขึ้น 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  



๘๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
๒.โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  (ต่อเนื่อง) 

งบประมาณจ านวน ๒๓,๓๒๐.- บาท เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการควบคุมป้องกันโรค
และยังเป็นการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ทั้ง ๕ ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลพนาและโรงพยาบาลพนาผู้รับผิดชอบโครงการ ประธาน อสม . 
ชุมชนบูรพาพัฒนา 

 

 
 
 
 
 



๘๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๓.โครงการ อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน   ปี ๒๕๖๑ (ต่อเนื่อง) 
 

      งบประมาณ จ านวน ๓๑,๔๒๐ .-บาท เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท า                  
โครงการอสม. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ปี 2561  ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธาน อสม. ชุมชนพระเหลา
พัฒนาและเพ่ือพัฒนาการท างานอย่างมีส่วนร่วมและชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและดูแลตนเอง    
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีส าคัญ 
 

 
 

 

 
 
 
 



๘๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๔.โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก0-5 ปี ในชุมชน  ปี 256๑ จ านวน 37,500  บาท 
       งบประมาณ จ านวน ๓๗,๕๐๐.-บาท เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท า
โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก0 -5 ปี ในชุมชน  ปี 256๑ ผู้รับผิดชอบ ชุมชนตลาดสด                    
โดยมีเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามโภชนาการในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนและส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียน               
มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕.โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  เขตเทศบาลต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 10,๕๒๕ บาท 

 

งบประมาณ จ านวน๑๐,๕๒๕ . -บาท เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท า 
โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  เขตเทศบาลต าบลพนา   
ผู้รับผิดชอบ ชุมชนเมืองพนานต์ โดยเพ่ือตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เกษตรกร           
ที่มีความเสี่ยงและท าให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสามารถปฏิบัติตัวและลดสารเคมีในเลือด ด้วยสมุนไพร 
 

 



๘๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๖. โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก  ปี 256๑    จ านวน   1๒,000  บาท  ผู้รับผิดชอบ  อสม. ในเขตเทศบาล
ต าบลพนา  เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท า โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก ปี 256๑ 
ผู้รับผิดชอบ ชุมชนบูรพาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด               
ถึง ๑ ปี มีสุขภาพดแีละให้หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปฏิบัติตัว 

 

  
 
 

 
 
 
 
 



๘๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

๗ . โค รงการอบรม เชิ งปฏิ บั ติ การ เพื่ อพั ฒ น าทั กษ ะชี วิตและเยาวชน  เทศบาลต าบลพ น า                           
จ านวน  ๓๐ ,๐๐๐ บาท  เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท าโครงการอบรม                       
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและเยาวชน เทศบาลต าบลพนา ผู้รับผิดชอบ สภาเด็กเยาวชน เทศบาล
ต าบลพนา เพ่ือเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและช่วยพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด 
 

 
            

          

 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

  

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน กองการศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ให้เป็นไปตามความต้องการของเทศบาลและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนด ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม อัธยาศั ย  การศึ กษาเพ่ื อคน พิการผู้ ด้ อย โอกาส                           
และผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร 
การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายและแผนงานโครงการ              
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัดและกระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน
เครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนและนันทนาการ  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์      

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรกองการศึกษา ประกอบด้วยบรรจุแต่งตั้ง การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพงาน การก าหนดเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การด าเนินงานทางวินัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การจัดท าทะเบียน
ประวัติการจัดท ารายงานประจ าปี เป็นต้น 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ เพ่ือการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณาอัตราก าลัง                   
และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผนการมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่ง
การก ากับ ควบคุมตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยกองการศึกษาได้มีการแบ่งงานภายในปฏิบัติเป็น 3 ฝ่ายดังนี  

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 



๘๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

แผนผังการบังคับบัญชา 
 

                                                                               

 
              
             
          ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ 

                                         นายกเทศมนตรี 

 นายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม       นางสาวรัตนา ทั่งทอง 
 รองนายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                     รองนายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                 

 
                                                                 นายเทพพิทักษ์ วงละคร 
                                                                      ปลัดเทศบาล 
                                                                                                                              
 
                                           
 
                                                                 นางเพลนิพิตร อินทจันทร์             

           ผู้อ านวยการกองการศึกษา      

 

                       นางสาวจฑุาภรณ์ สุขสวาท          นายอติวัณณ์  อุ่นเจริญ 

                       หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา               นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ                                
                                                                                 
                                         นางสาวภัทรานชุ อุทธา 

                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน                                  
                                          
                                                                                   
                                                                                                
  
 
                                                                                    
                                        นางณัฎฐนิชา  ทองศรีน้อย                             นายสุรยทุธ  สิงห์นาค 
                                           เจ้าหน้าที่โครงการ                                        พนักงานจ้างทั่วไป 



๘๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
เท ศ บ าล ต า บ ล พ น า  ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น บู รพ า พั ฒ น า  ห มู่ ที่  9 ต า บ ล พ น า  อ า เภ อ พ น า                         

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดงานวันออกพรรษาประจ าปี 2560 ณ วัดบูรพา เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้ร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม ฝึกอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือน าหลักธรรมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีการแข่งกีฬาพ้ืนบ้านเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีในระหว่างชุมชนและ
สืบสานประเพณีอันดีงามไว้คงไว้สืบต่อไป การด าเนินโครงการในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการประเพณีบุญกฐินเทศบาลต าบลพนา 
 

ด้วยเทศบาลต าบลพนา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดงานกิจกรรมกฐินเทศบาล                
ต าบลพนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ. วัดตรีรัฐประชาสรรค์ อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน                  
ในเขตพ้ืนที่ต าบลพนาได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรม การด าเนินโครงการในครั้ งนี้ ไม่ได้ใช้
งบประมาณ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. (ระดับภาคและระดับประเทศ) 
               การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ“เวสสุ วัณ เกมส์” ประจ าปี  ๒๕60 ระหว่างวันที่  11-20 ตุลาคม ๒๕60                  
ณ สนามกีฬาภายในเทศบาล  จังหวัดอุดรธานี  การด าเนินโครงการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น                
60,000.-บาท  

 
         
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

โครงการงานปริวาสกรรม 
เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนา                

ร่วมกันจัดงานปริวาสกรรม ในระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์โมกขธรรม วนอุทยานสวนลิง
ดอนเจ้าปู่ เพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป ได้ในการอยู่ปริวาสกรรม
กับพระภิกษุสงฆ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้มาสมาทาน รักษาศีล เจริญเมตตา ภาวนา ฟังธรรมเทศนา                  
และปฏิบัติธรรมร่วมกัน การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 9,990.-บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
                         



๙๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
      เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลพนาร่วมกัน

จัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561 
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ท าบุญ   
ตักบาตรร่วมกัน  เพ่ือส่ งเริมอนุ รักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดี งามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ สืบไป                   
การด าเนินโครงการในครั้งใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 6,687.-บาท  (หกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
       เทศบาลต าบลพนา ก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งห้าแห่งในอ าเภอพนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพ่ือส่งเสริม              
ให้เด็กเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดให้มีกิจกรรม                   
การแสดงต่างๆของนักเรียนเยาวชน การด าเนินโครงการในครั้งใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น                              
23,950.-บาท  (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

                                โครงการจัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เทศบาลต าบลพนา น านักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน                  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันที่                  
24-27 มกราคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การด าเนินโครงการในครั้งใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 9,720.-บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการ Student Friendly School 
      เทศบาลต าบลพนา ได้จัดโครงการโรงเรียนเพ่ือเด็ก ประจ าปี 2561 ขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ  ห้ องโสตทั ศนศึ กษ า โรงเรี ยน เทศบาลพนา (สามั คคี วิท ยา) ต าบลพนา อ า เภ อพนา                          
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ                    
ในการป้องกันและรับมือที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศภาวะในโรงเรียน การด าเนินโครงการในครั้งใช้
งบประมาณจากค่าลงทะเบียนจ านวน 5,100.-บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

 
 
 
 
 

 

 



๙๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

                  โครงการนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต 
       เทศบาลต าบลพนาร่วมกับชุมชนเทพนิมิต หมู่ที่ 8 ต าบลพนา อ าเภอพนา                      

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดงาน นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต ในระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 
ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพนา ให้ประชาชนที่เคารพ
ศรัทธาองค์พระเหลาเทพนิมิตจากทั่วทุกสารทิศ ได้เดินทางมากราบไหว้บูชา นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต 
ให้ประชาชนได้มาปฏิบัติธรรมร่วมฟังเทศนา ฟังสวดสมโภช เพ่ือขัดเกลาจิตใจ การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 19,150.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 



๙๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการตลาดนัดวิชาการ 

  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครู นักเรียน  
ผู้ปกครอง เพ่ือให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถน าประสบการณ์ต่างๆ  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
โครงการตลาดนัดวิชาการ ประจ าปี 2560 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.โรงเรียนเทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา) การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 4,979.-บาท (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท
ถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

           โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลพนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 

ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพนา โดย องค์การบริหารส่วนต าบลจานลาน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้ง
นี้ งบประมาณในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 39,998.-บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
บาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด                                               
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (ตะกร้อพนาคัพ) ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2561ซ่ึงจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2561 ณ. สนามขนส่งเทศบาลต าบลพนา จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายใช้
เยาวชนและประชาชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด งบประมาณ ในการด าเนิน
โครงการในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

            โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน  และประชาชน                 

ชาวอ าเภอพนา ได้ก าหนดจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สู งอายุแห่งชาติ  ประจ าปี  2561                    
ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่  เพ่ือเป็นการท าบุญรับปีใหม่ไทย                
ทีส่ืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา ถวายเครื่องสักการะ 
สรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 
งบประมาณในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 78,219.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อย-
สิบเก้าบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๑๐๑ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

        โครงการจัดงานประเพณีบุญบั งไฟ 
เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ

ชุมชน และประชาชนชาวพนา ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี  2561 ในระหว่าง
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต และบริเวณทุ่งนาบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความสามัคคีในระหว่างชุมชน                     
และพัฒนาศักยภาพชุมชน  โดยการจัดกิจกรรมประกวดขบวนฟ้อน และกิจกรรมแข่งขันจุดบั้งไฟ 
เทศบาลพนา โดยกองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือ
ใช้ในการเตรียมขบวนฟ้อน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไป
จ านวนทั้งสิ้น 123,335.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

โครงการมหกรรมการจัดการศกึษาท้องถิ่น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ               

ครั้งท่ี  25 ประจ าปี  2561 ณ  เทศบาลเมืองนางรอง อ าเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ 
งบประมาณ ท่ี ใช้ด าเนิน โครงการในครั้ งนี้ ใช้ ไปจ านวน ท้ังสิ้ น   30 ,000.-บาท                    
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

       โครงการสืบสานขนมไทยใส่ใจวัฒนธรรมอีสาน 

    ด้วยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนา ร่วมกับเทศบาลต าบลพนา ได้รับสนับสนุนงบประมาณ                  
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก                 
และเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถตามบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนจงึได้ก าหนดจัดท า

โครงการขึ้นในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) งบประมาณที่ใช้
ด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปจ านวนท้ังสิ้น  20,000.--บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ 
เท ศบ าลต าบ ลพ น า ได้ จั ด ท า โค รงก าร พั ฒ น าคุณ ธรรมจ ริ ย ธ รรม ขึ้ น  ป ระจ าปี  2561                         
เพ่ือเป็นการสนับสนุนบ ารุง พุทธศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน และบุคลากร               
ของเทศบาลต าบลพนา จัดให้มีกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง  3 วัดในเขตเทศบาลต าบลพนา                     
ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต, วัดบูรพา, วัดตรีรัฐประชาสรรค์ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการใน
ครั้งนี้ใช้ไปจ านวนทั้งสิ้น 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

        โครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทย 
 
                งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร 
                     โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 19,540.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๑๐๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
กองคลัง 

 
วิสัยทัศน์  กองคลัง 

 
รายได้พัฒนา     จัดหาฉับไว 

 
รับ-จ่าย ถูกต้อง 

 
สอดคล้องธรรมาภิบาล 

 
 
 

 
 



๑๐๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
 
 
 

กองคลัง 
 

 
นางมาลี บุตรพินธุ์  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

 
นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง  
นักวิชาการการเงินและบัญชี  

 
นางราณี ยืนยิ่ง  

นักการ  

 
นางสาวประภารัตน์ พลที  

ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ  

 
นางบุญร่วม สาระรัตน์                              

เจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี  

               
นางสาววิริณภัทร์ ทวีพัฒนสิทธิ์                            
เจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี                                  

             

       

 
นางสาวโชตกิา แสนป้อง                            

จา้งเหมาบรกิาร 

http://www.tessabanphana.go.th/person-detail_65_1093
http://www.tessabanphana.go.th/person-detail_65_1423
http://www.tessabanphana.go.th/person-detail_65_1424
http://www.tessabanphana.go.th/person-detail_65_1425
http://www.tessabanphana.go.th/person-detail_65_1426
http://www.tessabanphana.go.th/person-detail_65_1428


๑๐๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
กองคลัง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน

การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติการเงินประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน                       
งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ – รายจ่าย         
งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชี
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 

1. งานการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน     
การตรวจเงิน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษา
เงิน งานขออนุญาตเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานจัดท าบัญชีทุก
ประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดท างบและแสดงฐานะ
การเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง งานการเงิน งานทะเบียนการคุมเบิก
จ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง งานฝากเงิน 
งานเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ เทศบาล งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งานควบคุมการรับ
การจ่าย งานการกู้และการยืมเงินสะสมของเทศบาล  งานควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี  งานการกันเงิน
ไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  งานควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการ
เกี่ยวกับการเงินและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ รับผิดชอบ  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้                 
งานภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงิน
ในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม              
และเร่งรัดรายได ้งานแผนที่ภาษีงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ 
งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  งาน อ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวข้องหรือ                   
ได้รับมอบหมาย 

งานการเงินและบัญช ี
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งาน
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุญาต
เบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียน
คุมเงินรายได้ - รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน
หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ร้องขอ 
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ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2561 
งานการเงินและบัญชี 

ระบบบัญชี บันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ ( E-LAAS ) จ านวน 4 ระบบ ดังนี้ 
1. ระบบงบประมาณรายจ่าย 
2. ระบบบันทึกบัญชี 
3. ระบบจัดเก็บรายได้ 
4. ระบบงานพัสดุ 

ระบบการเบิกจ่ายเงิน 
 การจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2561 มีการเบิกจ่ายเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น 52,703,106.44 บาท           
เงินงบประมาณ 50,467,914.52 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,235,191.92 บาท แยกออกเป็นรายจ่าย
ดังนี้  

-ด้านงบกลาง 9,110,420.07 บาท  
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,518,702.00 บาท               
- เงินเดือนฝ่ายประจ า 23,245,076.00 บาท  
- ค่าตอบแทน 566,089.00 บาท                                        
-  ค่าใช้สอย 11,455,008.62 บาท   
- ค่าวัสดุ 2,612,187.97 บาท  
- ค่าสาธารณูปโภค 1,215,321.70 บาท  
- ค่าครุภัณฑ์ 48,000.00 บาท  
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 989,701.08 บาท 
- เงินอุดหนุน 942,600.00 บาท 
 

การบริหารควบคุมเงินสะสม  
 ในปี งบประมาณ  2561 ณ  วันที่  1 ตุ ลาคม 2560 มี ยอด เงินสะสมที่ ส ามารถไป ใช้ จ่ าย ได้                    
จ า น ว น  4 ,4 9 5 ,4 5 5 .5 6  บ า ท   ใน ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  ได้ มี ก า ร เบิ ก จ่ า ย เงิ น ส ะ ส ม                                    
จ านวน 418,116.70 บาท  ตามมติสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560                   
เทศบาลต าบลพนาได้เบิกจ่ายขาดเงินสะสมในปี 2561 จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลสาธิต จ านวน 260,000.- บาท                       
เบิกจ่ายตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-0414/60   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเพื่อน จ านวน 158,116.70บาท                   
เบิกจ่ายตามสัญญา CNTR-0415/60 
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การบริหารเงินรับฝาก 
ในปีงบประมาณ 2561  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561  มีเงินรับฝากรวม 1,069,269.71 บาท 

ประกอบด้วย 
1. เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     4,119.68 
2. เงินประกันสัญญา               386,581.00 
3. เงินรับฝากระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช)             91,922.72 
4. เงินกู้ กสท                  94,900.00 
5. โครงการพางายลิง แรลลี่จักรยาน ย้อนต านานเมืองพนา             35,238.00 
6. โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ          30.00 
7. โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองอ าเภอพนา                2,000.00 
8. เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น                60,000.00 
9. เงินโครงการลดความประมาททางสังคมของผู้ป่วยฯ             21,000.00 
10. เงินค้ าประกันซอง                  2,700.00 
11. เงินโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็ง            12,600.00 
12. เงินรายได้ไม่สามารถระบุที่มาได้              23,060.00 
13. เงินรางวัลธรรมภิบาล                     469.36 
14. โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคุยเรื่องสุขภาพ   2,400.00 
15. โครงการค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559              17,117.34 
16. โครงการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง             277,087.61 
17. เงินรอคืนจังหวัด (ด้านการจัดการศึกษา)               38,044.00 
  

การบริหารหนี สินและเงินกู้ 
 ในปีงบประมาณ 2561 มีการช าระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 2 สัญญา ดังนี้ 

1. เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน (สาขา อ านาจเจริญ) สัญญาเลขท่ี 100018307533     
จ านวนเงินกู้ 1,990,000.00 บาท  ระยะเวลาช าระคืน 15 ปี  เงินต้นคงเหลือ                   
664,035.84 บาท 

2. เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลต าบลพนา (กสท.) สัญญาเลขท่ี592/3/2552                
จ านวนเงินกู้ 19,996,000.00 บาท ระยะเวลาช าระคืน 12 ปี เงินต้นคงเหลือง 4,399,532.26 
บาท 
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สถานะเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2561) จ านวนเงินทั้งสิ้น                  
11,381,899.99 บาท ประกอบด้วย 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 319-1-05984-9  932,657.83 บาท 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 319-1-43908-0      95,186.05 บาท 
เงินรับฝากธนาคาร ธกส 2772103193         46,837.94 บาท 
เงินรับฝากธนาคาร ธกส 12772960672    53,073.81 บาท 
เงินรับฝากธนาคาร ธกส 20011188959              924,269.45 บาท 
เงินรับฝากธนาคาร ธกส 12772165002               91,922.72 บาท 
เงินรับฝากธนาคาร ธกส 020078660493              277,087.61 บาท 

 เงินรับฝากธนาคาร ออมสิน 020085430872           6,610,667.15 บาท 
 เงินรับฝากธนาคาร ออมสิน 300012066589           2,349,827.43 บาท 

งบทรัพย์สิน 
 ในปีงบประมาณ 2561 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 99,232,803.88 บาท ประกอบด้วย 
อสังหาริมทรัพย์ 14 รายการ เป็นจ านวนเงิน  72,019,470 บาท และสังหาริมทรัพย์ จ านวน 15 รายการ เป็น
จ านวนเงิน 27,208,211.64 บาท รับเข้าในปี 2561 จ านวน 2 รายการ เป็นจ านวนเงิน  48,000 บาท 
 
งานจัดเก็บรายได้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 53,052,696.09 บาท แบ่งออกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง     1,818,565.97 บาท 
รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล              17,411,142.20 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป                 31,587,796.00 บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ              2,235,191.92 บาท 
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   แผนที่แม่บท 
           เทศบาลต าบลพนามีพ้ืนที่ 2.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่เทศบาลต าบลพนาออกเป็น 2  
โซน ไดแ้ก่ โชนที่ 01 แบ่งออกเป็น 14 บล็อก 01A-02N  โซนที่ 02 แบ่งออกเป็น 6 บล็อก 02A-02F  และได้
แบ่งแปลงที่ดินและออกเป็น 1,161  แปลง   
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ตารางสรุปเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเอง 
 

 ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 
1.ภาษีอากร 361,578.65 451,472.07 539,187.63 574,634.25 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ 98,124.66 193,359.77 120,628.24 137,828.72 
3.รายได้จากทรัพย์สิน 877,488.16 895,149.27 984,151.23 858,913.04 
4.รายได้เบ็ดเตล็ด 317,887.80 367,447.90 250,085.32 247,189.66 
 1,655,079.27 1,907,429.01 1,894,052.42 1,818,565.67 
   
 

 
       รายได้ของเทศบาลที่จัดเก็บเอง ภาพรวมรายได้ลดลง แต่หมวดภาษีอากรรายได้จาก ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีป้าย เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาขีดความความสามารถและเพ่ิมระดับความพยามในการจัดเก็บ
ภาษีอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่งผลให้
สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
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ตารางเปรียบเทียบรายจ่าย 
 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

1.งบกลาง 3,700,685.14 3,568,226.31 6,935,054.79 7,042,668.15 
2.เงินเดือนผู้บริหาร 2,622,432.00 2,624,640.00 264,640.00 2,518,702.00 
3.เงินเดือนพนักงาน 18,641,756.14 19,680,232.70 21,830,884.48 23,245,076.00 
4.ค่าตอบแทน 781,402.00 334,134.00 357,464.00 459,649.00 
5.ค่าใช้สอย 8,289,903.75 9,564,114.83 11,681,451.34 11,442,008.62 
6.ค่าวัสดุ 2,969,644.35 2,528,543.16 2,754,711.25 2,612,187.97 
7.ค่าสาธารณูปโภค 1,365,417.06 1,272,413.86 1,181,863.80 1,215,321.70 
8.เงินอุดหนุน 1,181,000.00 1,016,000.00 1,011,500.00 942,600.00 
9.ค่าครุภัณฑ์และท่ีดิน 1,233,127.00 1,067,900.00 397,905.00 989,701.08 
 41,432,291.56 41,656,204.86 48,775,474.66 50,467,914.52 
 
 

 
  
 
  
 
 



๑๑๕ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้งานภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จาก

สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม
กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานอ่ืนๆ 
 ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
ตารางเปรียบเทียบรายได้หมวดภาษีอากร 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 320,158.58 392,886.33 457,093.92 497,557.99 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 18,35.07 7,432.54 2,584.35 2,492.76 
ภาษีป้าย 39,585.00 51,153.20 61,509.36 74,583.80 
 361,578.65 451,472.07 521,187.63 574,634.55 
 

 
             รายได้ของเทศบาลที่จัดเก็บเอง ภาพรวมมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา จ านวน  53,446.92 บาท 
หมวดภาษีอากรรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย เนื่องจากมีการเพ่ิม      การ
พัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

งานพัสดุ  

 เทศบาลต าบลพนา ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  2  โครงการ เป็นเงิน 619,702.-บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
ก า รป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น  ป ระจ า ปี งบ ป ระม าณ  2561  ห ม วด ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  จ าน วน  1  โค รงก าร                             
เป็นเงิน 48,200.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 667,902.- บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) 

 บัดนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้สิ้นสุดลงแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ จ านว
น

รายก
าร 

งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

(1) 

งบประมาณที่
ใช้จริง (บาท) 

(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท)  

(1)-(2) 

อัตราการ
ประหยัด

งบประมาณ 

ประเภทการ
จัดหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง 

จัด
ซ้ือ 

จัด
จ้าง 

1 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 

1 419,702.00 419,701.08 0.92 0.00  √ - 

2 โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา) 

1 200,000.00 70,000.00 130,000.00 65.00  √ - 

รวม 619,702.00 489,701.08 130,000.92 20.98   - 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ จ านวน
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

(1) 

งบประมาณที่
ใช้จริง (บาท) 

(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท)  

(1)-(2) 

อัตราการ
ประหยัด

งบประมาณ 

ประเภทการ
จัดหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง 

จัด
ซ้ือ 

จัด
จ้าง 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลพนา (สามัคคี
วิทยา) 

1 48,200.00 48,000.00 200.00 0.41 √  - 

รวม 48,200.00 48,000.00 200.00 0.41   - 



๑๑๗ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลพนามีการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์    
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 3  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 667,902.00.- บาท ดังนี้ 

    1. การจัดซื้อจ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                
48,000.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ 99.59 (ของวงเงินจัดซื้อทั้งหมด) 

    2. การจัดจ้างจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67   รวมเป็นเงิน              
489,701.08 บาท  คิดเป็นร้อยละ 79.02 (ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด) 

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

        จ านวนโครงการที่ใช้วิธจีัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง       x 100    =    1  x 100  =  33.33 
              จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาทั้งหมด                             3 

        จ านวนโครงการที่จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง          x 100    =    2  x 100  =  66.67 
            จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาทั้งหมด                             3 

ร้อยละของเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 จ านวนเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด  x 100   =  48,000.00 x 100 =  99.59 
         จ านวนเงินงบประมาณท่ีจัดซื้อทั้งหมด                             48,200.00 

 จ านวนเงินที่จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด   x 100  =   489,701.08  x 100  =  79.02 
  จ านวนเงินงบประมาณที่จัดจ้างทั้งหมด                                   619,702.00 
 

ร้อยละของการด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2561 

     จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ    x 100    =     2    x 100  =  66.67 
         จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาทั้งหมด                          3 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

สัดส่วนในการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในปีงบประมาณ  2561   
(ตามจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหา) 

 

 

สัดส่วนในการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในปีงบประมาณ  2561  
 (ตามจ านวนเงินที่ด าเนินการจัดหา) 

 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื อจัดจ้าง 

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน และงานไม่มีคุณภาพ 

2. การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพในการให้บริการโดยตรงอาจใช้ เวลานาน                    
เนื่องจากบางโครงการต้องรอราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา 

3. ไม่มีพนักงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบงานโดยตรง โดยมอบหมายงานให้ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัสดุ ประกอบกับการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่จึงส่งผลให้งานล่าช้าและเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดได้
โดยง่าย 

4. ผลจากการบังคับใช้กฎหมายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่าน
ระบบ e-GP กรณีมีวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป ท าให้งานจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้าเนื่องจากปัญหาของระบบ



๑๑๙ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเอง การจัดซื้อ -จัดจ้าง ต้องด าเนินขั้นตอนที่เมนูระบบก าหนดไว้ 
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องใช้เวลาด าเนินการแต่ละโครงการไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุของแต่ละกองงาน 

 

แนวทางการแก้ไข 
1. ก าชับกองงานที่ต้องการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบและวางแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้า

ก่อนจะถึงก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และน าแผนไปถือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ ทั้งพัสดุ
กลางและผู้รับผิดชอบด้านพัสดุในทุกกองงาน ทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง             
เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดและแก้ไขความล่าช้าในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

กิจกรรมกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 



๑๒๐ 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพนา  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 




