
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพนา 
  เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559) 
---------------------------------------- 

         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2552       
มาตรา 48 ทศ วรรค 5  บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 
  บัดนี้  นายกเทศมนตรีต าบลพนาได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559 และตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลพนาแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2559  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496           
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ ณ  วันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ.2559 
 

ว่าที ่พันตรี  

                                                     (เผชิญลาภ   อินทรจันทร์) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลพนา 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลพนา  ที่เคารพ 

               ตามที่กระผม ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลพนา  ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลพนา  ต่อสภาเทศบาลต าบลพนา  เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2555  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ด้านและ  25 แนวทาง โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัตดิ้วย
การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าท่ีที่กฎหมายก าหนดไว้ 

     รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัด
หลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไข
ปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

                ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 
2552  มาตรา 48 ทศ วรรค 5  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลพนา  
ประจ าปี 2559 ในส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 
    “ภายใน ปี 2559 คุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลต าบลพนาจะดีขึ้นทกุด้าน เป็นบ้านเมืองสะอาดน่าอยู ่

เสรมิสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนา ควบคู่กับการบริหารจัดการที่เป็นเลศิ สู่มาตรฐานสากล” 

 พันธกิจการพัฒนาเทศบาล 

     1.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาการ บริการและการ
ท่องเที่ยว 
      2.  ส่งเสริม ควบคมุ ป้องกัน ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพด ี
     3.  สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 
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                    4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

     5.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

     6.  บ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

     7.  ปกป้องสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 

     8.  ส่งเสริมใหม้ีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

     9.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

     10.  จัดสวัสดิการสังคมและการสงัคมสงเคราะห์ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

    1.  ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมรีายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

    2.  สถานท่ีท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายรองรับ/ดึงดูดนักท่องเที่ยวไดม้าก 

    3.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี

    4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิ  ชุมชนสงบสุข ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

    5.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธภิาพ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็วและทั่วถึง 

    6.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบรูณ์  สิ่งแวดล้อมในชุมชนไมเ่ป็นมลพิษ 

    7.  การศึกษาของโรงเรียนในสังกดัมีคณุภาพได้มาตรฐาน 

    8.  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

    9.  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่นไดร้ับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบทอด 

    10.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยไ์ดร้ับการปกป้องและเกดิความสามัคคีในชุมชน 

    11.  การบริหารจดัการของเทศบาลต าบลพนามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ทันสมัย มสี่วนร่วมและภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน 

      12.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคมนาคมทีส่ะดวก  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพียงพอและ

ทั่วถึง  

    13.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคมที่ดี 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วง  3  ปี  (พ.ศ. 2559-2561) 

1.  ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสรมิสร้าง

ความเข้มแขง็ 

1.1  ส่งเสริม สนบัสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ  

1.2  ส่งเสริมการน าแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ 

2.  ด้านสังคม 2.1  จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตร ีผู้สูงอายุ    ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.2  สร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
2.3  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.4  จัดบริการด้านสาธารณสุข และสง่เสริมสุภาพอนามัยของประชาชน 
2.5  ส่งเสริม สนบัสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
2.6  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2.7  ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้รบัการศึกษา การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
2.8  ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 
2.9  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
2.10  ส่งเสริม และสรา้งความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในชุมชน 

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

3.1  ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.2  บริหารจดัการขยะมูลฝอยในชมุชน 

3.3  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ยในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

3.4  พัฒนาแหล่งน้ า 

3.5  พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน 

4.  ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณปูการ  

และโครงสร้างพื้นฐาน 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้ า 

4.2  บ ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

4.3  พัฒนาระบบจราจร 

4.4  จัดวางผังเมือง และควบคุมอาคาร 

5.  ดา้นการท่องเทีย่ว 5.1  พัฒนาสถานที่ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ 

5.2  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5.3  จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

6.  ด้านการบรหิารจดัการ และการ

บริการประชาชน 

6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรยิธรรม และมีทศันคติที่ดี 

6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน 

6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาล 

6.5  พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ 
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-นโยบายการบริหารงานท่ัวไป   มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวม สรุปทั้ง 6 ยุทธศาสตร์และ 25 แนวทางดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ / 
บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

1 1.  ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง   

 1.1 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพ ขยายโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพ 

1. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่  แทน
คณะกรรมการชุมเดิมที่หมดวาระ 

2. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกีย่วกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน 
1.2 ด้านการส่งเสริมอาชีพ น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์  

- ประสานกลุ่มอาชีพในการออกร้านเพื่อจ าหน่ายสินค้าใน
งานต่างๆ ท่ีเทศบาล   อ าเภอและจังหวัดได้จดัขึ้น 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500.- 
 

-สป-นักพัฒนาชุมชน 

 

 รวม 4,500.-  

 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านสังคม 
ที ่ โครงการ งบประมาณ / 

บาท 
หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 2. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม   

 
 
 
 

2.1 

-รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

-งานพัฒนาชุมชน  
2.1จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ     

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  
ด้านผู้สูงอายุ 
      1. การจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบีย้ยังชีพให้เป็นปัจจุบัน 
      2. การเบิกจ่ายเงินเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายขุอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 13 ก าหนดให้จ่ายเงินให้กับผูสู้งอายุไม่
เกินวันที่ 10  ของเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,739,300.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

-สป-นักพัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 2 ด้านสังคม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ / 
บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 2. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม   

 1. จัดท าโครงการโรงเรียนสร้างสุขผูสู้งอายุเทศบาลต าบลพนา   
2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวการใช้ชีวิตส าหรับผูสู้งอาย ุ
- กิจกรรมให้ความรู้วิธีการออกก าลงักายส าหรับผู้สูงอายุ   
- กิจกรรมให้ความรูส้ิทธิหน้าท่ีของผู้สูงอาย ุ

     3. ให้ความร่วมมือกับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะหผ์ู้สูงอายเุทศบาล
ต าบลพนา 

23,2290.- 
 
 
 
 
 
- 

-สป-นักพัฒนาชุมชน 

 ด้านคนพิการ 
1. การจัดท าทะเบียนคนพิการทีม่ีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพให้เป็น

ปัจจุบัน 
2. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการเป็นไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2   พ.ศ. 2559 ข้อ 13ก าหนดให้จ่ายเงินให้กับ
คนพิการไมเ่กินวันที่ 10  ของเดือน 

3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวการใช้ชีวิตส าหรับคนพิการ 
- กิจกรรมให้ความรู้วิธีการออกก าลงักายส าหรับคนพิการ 
- กิจกรรมให้ความรูส้ิทธิหน้าท่ีของคนพิการ 

 

632,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

-สป-นักพัฒนาชุมชน 

  
ด้านเด็กและเยาวชน 

1. จัดท าโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่
พร้อมในวัยรุ่น (งบอุดหนนุจาก พมจ.) 

 
2. จัดท าโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว  (ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิในวัยรุ่น) (งบอุดหนนุจาก พมจ.) 

 
 

241,000.- 
 
 
 

12500.- 

 
 

-สป-นักพัฒนาชุมชน 
 
 

-สป-นักพัฒนาชุมชน 

-ต่อ- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

( กองการศึกษา ฯ ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
/บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 2.  ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม   

1. โครงการจดังานประเพณีออกพรรษา 
-เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับชุมชนบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลพนา อ าเภอ
พนา จังหวัดอ านาจเจรญิ ได้ก าหนดจัดงานวันออกพรรษาประจ าป ี2559 ณ 
วัดบูรพา 

5,000.- กองการศึกษาฯ 

2. โครงการปริวาสกรรมเทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนา 

8,800.- กองการศึกษาฯ 

3 โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่      
-เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลต าบลพนา ร่วมกันจัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปี
ใหม่ ในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ถึง 1 มกราคม 2559 ณ บรเิวณ
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
- 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  
-เทศบาลต าบลพนา ก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิณ บรเิวณหนา้ที่ว่าการ
อ าเภอพนา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งห้าแห่งในอ าเภอพนา 

 
19,277.- 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต 
-เทศบาลต าบลพนาร่วมกับชุมชนเทพนิมิต หมู่ที่ 8 ต าบลพนา อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดงาน นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต ใน
ระหว่างวันที่    19-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต เพื่อเป็น
การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพนา ให้ประชาชนที่เคารพ
ศรัทธาองค์พระเหลาเทพนิมิตจากท่ัวทุกสารทิศ ได้เดินทางมากราบไหว้บูชา 
นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต ให้ประชาชนได้มาปฏิบัติธรรมร่วมฟัง
เทศนา ฟังสวดสมโภช เพื่อขัดเกลาจิตใจ การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้
งบประมาณไปท้ังสิ้น 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 
20,000.- 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
/บาท 

ด าเนินการ 
 

 2.  ด้านสังคม   

6. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์เทศบาลต าบลพนาร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -ได้ร่วมกันด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพตดิ ครั้งท่ี
12ประจ าป2ี559 เพื่อเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพนาโดยเทศบาลต าบลพระเหลาเป็นเจ้าภาพ    
ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 9-11 มีนาคม 2559 งบประมาณในการด าเนินโครงการใน
ครั้งนี้ใช้ไปท้ังสิ้น 12,120.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยีส่ิบบาทถ้วน) 

12,120.- กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

- เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนชาวอ าเภอพนา ได้ก าหนดจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจ าปี 2559 ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ วนอุทยานสวนลิง
ดอนเจ้าปู่ เพ่ือเป็นการท าบุญรับปีใหม่ไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล 
ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ า
พระพุทธรูป และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครัว งบประมาณในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 54,180.-
บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

54,180.- กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไพ 
-เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวพนา ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟ ประจ าปี 2559 ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพระเหลา
เทพนิมิต และบริเวณทุ่งนาบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน เพื่อสร้างความสามัคคีในระหว่างชุมชน และ
พัฒนาศักยภาพชุมชน  โดยการจัดกิจกรรมประกวดขบวนฟ้อน และกิจกรรม
แข่งขันจุดบั้งไฟ เทศบาลพนา โดยกองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน
ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อใช้ในการเตรียมขบวนฟ้อน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปจ านวนทั้งสิ้น    
125,000.-บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

125,000.- กอง 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
/บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 
 2.  ด้านสังคม 

 
  

 
9 

 
โครงการถวายเทียนพรรษา 
-เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2559 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบไป และยังเป็นการสนับสนุน
บ ารุงพุทธศาสนา พร้อมท้ังให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
เพณีของชาวพุทธให้มั่นคงสืบไป โดยได้มีกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต วัดบูรพา วัดตรีรัฐประชาสรรค์  
 

 
 

10,000.- 

 
 

กองการศึกษาฯ 

 
10 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
-เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจ าปี 2559 เพื่อควบคุมการขยายตังของปัญหายาเสพตดิและลดการแพรร่ะบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้มีกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 14,050.-บาท (หนึ่งหมื่นสีพ่ันห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 

10,000.- 

 
 

กองการศึกษาฯ 

 
11 

 
โครงการใสผ่้าถุงนุ่งซิ่นจุบคราม อนุรักษ์ความเป็นรากเหง้าชาวพนา 

 
- 

 
ไม่มีงบประมาณ 

 

 รวม 4,121,467.-  
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ของนายกเทศมนตรีต าบลพนา   

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานด าเนินการ 

 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

1 ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูของ 120,000 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก 40,000 งานป้องกันและควบคุม
โรค 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 30,000 งานป้องกันและควบคุม
โรค 

4 โครงการปรับปรุงและด าเนินกิจกรรมในศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)เทศบาลต าบลพนา 

75,000 งานป้องกันและควบคุม
โรค 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 20,000 งานสัตวแพทย ์

6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

16,720 งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองทุนฯและธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต าบลพนา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

90,90 งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 

8 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ๒๕๕๘ (ต่อเนื่อง) 28,550 งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 

9 โครงการเยาวชนพนาเรียนรู้รักษ์สุขภาพ  ปี ๒๕๕๙ 20,790 งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 

10 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(ต่อเนื่อง) 

21,710 งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
ด าเนินการ 

11 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายเุทศบาล
ต าบลพนา 

35,000 งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

12 โครงการ อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ  ปี 2559 36,800 งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

13 โครงการสุขภาพดี ด้วยการออกก าลังกาย ปี 2559 11,000 งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

14 โครงการจดัท าธรรมนูญสุขภาพ  เทศบาลต าบลพนา  

 พ.ศ. 2559 

12,000 งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

15 โครงการปั่นจักรยานชมเมืองคุยเรือ่งสุขภาพ  (Bike For  Health ) 15,600 งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

16 โครงการส่งเสริมการพัฒนา IQ /EQ เด็กปฐมวัย ปี 2559 22,821 งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

 รวม 16 โครงการ 2,894,269.88.-  

1.การรับ-ส่งหนังสือ ตลอดปีงบประมาณ 2559 งานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการดังนี ้

-หนังสือรับ จ ำนวน  177  ฉบับ       / -หนังสือส่ง   จ ำนวน   147  ฉบับแยกเป็น  
 - ส่งภายนอก  จ านวน  72    ฉบับ 
 - ส่งภายใน จ านวน  75    ฉบับ 

2.การจัดท าฏีกา                 - ด าเนินการจดัท าฏีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   จ านวน  115  ฉบับ 
3.การควบคุมงบประมาณ      - ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 388210000.-บาท 

 - เบิกจ่ายงบประมาณ ท้ิงสิ้น  2,894,269.88.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.55  % 
 

***************************** 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

( กองช่าง ) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ /บาท หน่วยงาน/

ด าเนินการ 
 4.  ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 โครงการก่อสร้างถนนสมบูรณ์  หมู่ที่  8  ต าบลพนา ต าบลพนา  อ าเภอพนา  
จังหวัดอ านาจเจริญ  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว 145  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย   1.00  เมตร วางท่อระบายน้ า 
คสล.และบ่อพัก  ความยาวไม่น้อยกว่า 239  เมตร และท่อลอดเหลี่ยมขนาด
ตามแบบเทศบาลต าบลพนา ก าหนด  จ านวน  1  แห่ง  (ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2557 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ)  งบประมาณ  1,083,531.-บาท  

1,083,531.- -กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศริิวรรณ เช่ือมซอยหนูเวียงเซื่อม
ถนนบุญงาม  หมู่ที่  1 ต าบลพระเหลา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  
ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาว 300  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร  (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ส าหรับ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ  2559  ) 

งบประมาณ 848,000.-บาท 

848,000.- -กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนจริงจามิกร หมู่ที่ 1, ต.พระเหลา หมู่ที่ 8 ต าบลพนา 
อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาว 265  
เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ถมดินคันทางหนาเฉลี่ย 1.00  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060  เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 ศก. 
0.60 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 125  ท่อน สถานที่ก่อสร้างหลัง บขส.เช่ือมฝาย
ห้วยพระเหลา(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559) งบประมาณ 
263,000.-บาท 

263,000.- -กองช่าง 
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รายงานผลประจ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ โครงการ งบประมาณ /บาท หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านเพื่อนเช่ือมถนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 8 ต าบล
พนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ปริมาณงาน  (ตามมติที่ประชุมเทศบาล
ต าบลพนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558  เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2558 อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558)  
งบประมาณ  96,700.-บาท 

 

  96,700.- -กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 ต าบลพระเหลา  อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ ปริมาณงานถนนดินกว้าง 3.00  เมตร ยาวรวม 1,050  เมตร     
ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย  070  เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเช่ือมซอยตามี  เช่ือม
ซอยศิริวรรณ  เช่ือมฝายห้วยพระเหลา หมู่ที่ 1 ต าบลพระเหลา  อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ (เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557)  งบประมาณ 265,000.-บาท   

 

265,000.- -กองช่าง 

6  โครงการก่อสร้างงานท่อลอดเหลี่ยม คสล.3 ซอยป่าหมาก  หมู่ที่ 1  ต าบลพนา 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  (สันนิบาตจังหวัดอ านาจเจริญและสมาคม
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ านาจเจริญ  เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 
50,000.-บาท,เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   100,000.-) 145,000.-บาท  

 

145,000.- -กองช่าง 

7 โครงการวางท่อรางระบายน้ า คสล. พร้อมซ่อมแซมฝารางระบายน้ าถนนราช
บุตรใต้  หมู่ที่ 1 ต าบลพนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ (ตามมติที่ประชุม
เทศบาลต าบลพนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558  
เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2558 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558)  
งบประมาณ  271,000.-บาท 

 

  271,000.- -กองช่าง 
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รายงานผลประจ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ โครงการ งบประมาณ /บาท หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 
8 โครงการก่อสร้างประปาดืม่ได ้  เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัด

อ านาจเจรญิตามเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค บรโิภค (ก่อสร้างประปาหมู่บา้น)  งบประมาณ 
3,170,000.-บาท   

 

3,170,000.- -กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 
 

  

10 โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 
 

  

 รวม 7,012,531.-  
 

********************************* 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 
ที ่ โครงการ งบประมาณ/บาท หน่วยงาน/

ด าเนินการ 

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว   

1. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1.โครงการดูแลสวนสาธารณะ  
- ดูแลเกาะกลางถนน   สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 
- ดูแลเกาะกลางถนน   สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 
-ให้อาหารลิงภายในวนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู ่

-สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว/วัฒนธรรม 
-กิจกรรมที่ร่วมกับ อปท.หน่วยงานอ่ืนๆ โครงการตรวจสุขภาพลิงอ าเภอพนา 
-กิจกรรมที่ร่วมกับ อปท.หน่วยงานอ่ืนๆ   โครงการตรวจสุขภาพลิงอ าเภอพนา 
-รายงานผลการตรวจสุขภาพลิงและท าหมันลิง  ในวนอุทยานสวนลงิดอนเจ้าปู่อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจรญิ  ระหว่างวันท่ี 
30 สิงหาคม 1 กันยายน 2559 
                     -รายงานผลการตรวจสุขภาพลิงและท าหมันลิง  ในวนอุทยานสวนลิงดอนเจา้ปู ่
                   อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ระหว่างวันท่ี 30  สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 

วันที่  30  สิงหาคม  2559  ตรวจสขุภาพและท าหมัน จ านวน  15  ตัว แยกเป็น 
            1. ตัวเมีย  2  ตัว แยกเป็น 
       -  วัยรุ่น  1  ตัว  / -  เด็ก  1   ตัว   
            2.  ตัวผู้  13  ตัว แยกเป็น   
        -  วัยรุ่น  3  ตัว  /-   ตัวเต็มวัย  10  ตัว 
วันที่  31  สิงหาคม  2559  ตรวจสขุภาพและท าหมัน จ านวน  49  ตัว แยกเป็น 
   1. ตัวเมีย  1 ตัว แยกเป็น 
        -  วัยรุ่น  1  ตัว 
  2.  ตัวผู้  48  ตัว แยกเป็น   
       -  วัยรุ่น  2  ตัว / - ตัวเต็มวัย    46   ตัว 
วันที่  1  กันยายน  2559  ตรวจสขุภาพและท าหมัน จ านวน  50  ตัว แยกเป็น 
        - ตัวผู้เต็มวยั  50  ตัว 
              รวมลิงที่ได้รับการตรวจสุขภาพและท าหมันทั้งสิ้น    114  ตัว 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ      - รวมเงินรับทั้งหมด   173,423.-  บาท -รวมรายจา่ย   97,423.-  บาท   
                                          ดังนั้น ยอดคงเหลือในบัญชี ธกส.พนา     76,000.-  บาท 

    รวมรายจ่าย  97,423.-  บาท 
        ***************** 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ โครงการ งบประมาณ /
บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน   

6.1 6.1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี 
 -สรุปผลการด าเนินงานด้านการาบิหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2559 
1.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ของเทศบาลต าบลพนา ประจ างบประมาณ  
2559 

 
 
 

20,000.- 
 
 

 
 
 
-ส านักปลัด 
 
 
 

2.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพ่ือใช้จ่ายในโครงการทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
2559  
 

 
5,000.- 

 
-ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  5 ส  ในส านักงาน (สถานที่น่าอยู่ นา่ท างาน) เพ่ือใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรม 5 ส 

5,000.- -ส านักปลัด 

4.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12  สิงหาคม ประจ าปี
งบประมาณ 2559  
 

25,000.- -ส านักปลัด 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ โครงการ งบประมาณ /
บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน   

6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลพนา   
6.2)  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
   1. ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลพนา  เทศบาลต าบลพนาได้ประสานหน่วยงานการ
ประปาส่วนภูมภิาคจังหวัดอ านาจเจริญและส านักงานสรรพากรจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลในการช าระค่า
น้ าประปาและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพนา   

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งานนิติการ 
  วิสัยทัศน์  “กฎหมาย คือเคร่ืองมือของความยุติธรรม” 
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอพนา ได้รับ
มอบหมายจากนายอ าเภอพนาให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอพนา ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากสมาชิก อบต. พนา ว่าการก่อสร้างโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ าล้นกั้นห้วยสวาสด์ิ หมู่ที่ 5 บ้านโนนธาตุ ต าบลพนา อ าเภอ
พนา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่     
 
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพิพัฒน์  แสนป้อง ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป และ
นายธวัชชัย  มีชัย ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รายงานความเสียหายของรถตู้ 
หมายเลขทะเบียน นข 472 อ านาจเจริญ ซ่ึงเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ประตูด้านซ้าย
และกระจกหลังได้รับความเสียหาย 
งานจดทะเบียนพาณิชย์    
4.1 จดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  20  เร่ือง 
 4.2  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จ านวน ๒ เร่ือง 
 4.3  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  จ านวน - เร่ือง 
 

  

-กองคลัง 
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งานทะเบียนราษฎร  

ที ่ โครงการ งบประมาณ /
บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน   

6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       1. รับแจ้งการตาย   จ านวน 17 ราย 
                     2. ย้ายเข้า   จ านวน 227 ราย 

                       3. ย้ายออก  จ านวน 162 ราย 
                     4. ออกหมายเลขประจ าบ้าน จ านวน 22 หลัง 

 

งานกิจการสภา  
  ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือจัดให้มีการประชุมสภา
เทศบาลต าบลพนา ในคราวประชุม – 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2559 
  - สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                เช่น - จัดท าประกาศก าหนดสมัยประชุม  
  - ท าหนังสือเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
  - ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
  - จดรายงานการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  หากผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามี
ข้อบกพร่องประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาแนะน าหรือท้วงติงได้ตามที่เห็นว่า
สมควร  เพ่ือข้าพเจ้าจะได้น ามาปรับปรุงแก้ในการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป  
 

  

-กองคลัง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ โครงการ งบประมาณ /บาท หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน   

6.3 
 
 

   6.3 ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคส่วนอืน่   
1.การจัดเวทีประชุมประชาคมเทศบาลต าบลพนา ในวันท่ี 19, 23 และ 24 
มีนาคม 2559 ณ ท่ีท าการชุมชน ท้ัง 5 ชุมชน  งบประมาณด าเนินการ 30,000.- 
บาท 
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา จัด
ให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลพนาและเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลต าบลพนา  

 
30,000.- 

 
 

 

-ส านักปลัด 

 

 

ภาคส่วนอื่น  (งบอุดหนุนส่วนราชการ) มีจ านวน       โครงการ   

1.โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น
จังหวัดอ านาจเจริญ 

3,000.- -ส านักปลัด 

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ(ศอ.ปส.จ.อจ.) 

100,000.- -ส านักปลัด 

3.โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนบัสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

100,000.- ส านักปลดั 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลจานลาน ใน การด าเนินโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ของหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนท้องระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานงานขององค์ครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

70,500.-  

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ /บาท หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน   

6.3 
 
 

   6.3 ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคส่วนอืน่   
 ภาคส่วนอื่น  (งบอุดหนนุส่วนราชการ)  

 
 

 

 

6.)โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) โรงเรียนอนุบาล(อุดม
วิทยา) ต้ังไว้ส าหรับนักเรียนอนุบาล ป1-ป  
6  จ านวน  222  คน/20.-บาท/200 วัน ต้ังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที 5  มิถุนายน 
2558 
 

 
888,000.- 

 

-ส านักปลัด 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
7.)โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานชมุชน –เพ่ือเป็นค่าสนบัสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชมุชน เป็นค่าด าเนินงานของ อสม. ชุมชนละ 
7,500.- บาท ในเขตเทศบาลต าบลพนา  3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพด้นสาธารณสุข  ในการแก้ไขในเร่ืองต่างๆในการจัดการสุขภาพเบ้ืองต้น
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชมุชน(ศสมช.)  
ต้ังจ่าย 37,500.-บาท 
 

 

45,000.- 
 

-ส านักปลัด 

8)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ านาจเจริญ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท าการ
ปกครองจังหวัดอ านาจเจริญตามโครงการขอรับอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบ
สองและงานกาชาดจังหวดอ านาจเจริญ  
งบประมาณ 2559 
 

 

20,000.- 
 

-ส านักปลัด 

9)โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 2559 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่กรรมการ 5 ชุมชน ๆละ  25,000.-บาท 
 

25,000.- -ส านักปลัด 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ โครงการ งบประมาณ /
บาท 

หน่วยงาน/
ด าเนินการ 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน   

6.4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.4 ) ปรับปรุงและพัฒนาจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
 1. โครงการปรับปรุง ทบทวนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลต าบลพนาได้ด าเนินโครงการ โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ให้
เป็นปัจจุบนั และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทันท่วงที 
- การจัดท าแผนที่ภาษีปีงบประมาณ 2559 
-เทศบาลต าบลพนาจัดส่งเจ้าหนา้ท่ีเข้ารับการอบรมแผนที่ภาษี  และทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน 5  ราย   
ใช้งบประมาณ  131,820.-  บาท 
ผลการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนปฏิบติั 1 
-  ถ่ายส าเนาระวางแผนที่ ท่ีครอบคลุ่มพื้นที่เขตปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- แบ่งเขต (ZONE)ออกเปน็ 2 โซน 
- แบ่งเขตย่อย  (BLOCK)ออกเป็น 14 บล๊อก 
- จัดท าแผนที่ระวางทาบทับ แบ่งแนวเขตที่ดินออกเป็น 1,161  แปลง 
- จัดท าแผนที่แม่บทเสร็จเรียบร้อย 
ขั้นตอนปฏิบัติ 2 
-ขั้นตอนน าข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกับขอมลูที่ดินเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษี 
จ านวน 1,161  แปลง 

131,820.-   - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5    6.5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ และประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
   1. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ/จดหมายข่าว/เสียงไร้สาย/
บอร์ดประชาสัมพันธ ์งบประมาณด าเนินการ  30,000.- บาท 

 
72,000.- 

 
 

-ส านักปลัด 

 รวม 1,540,320.-  

ดังนั้น    
สรุปยอดงบประมาณที่ด าเนินการทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  25 แนวทางการพัฒนา มีจ านวน  64  โครงการ   

รวมเป็นเงินจ านวน  15,670,510.88 .-บาท  และยอดเงินคงเหลือจ านวน 76,000.- บาท 
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                         ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลพนา โดยได้พยายามกระจายงบประมาณ
โครงการต่าง ๆ ไปยังพ้ืนที่ทุก ๆ ชุมชน อย่างทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ผลงานต่างๆ        
ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ล าพังผมคนเดียวคงไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดซึ่งความ
ร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายในเทศบาล
ต าบลพนา  ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนชาว
ต าบลพนา  ที่ได้ร่วมมือมาโดยตลอด 

                จึงขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจที่สามารถน าความส าเร็จก้าวหน้ามาสู่ภารกิจที่ได้กระท า  และจะ
พัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเพ่ือพ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นต าบลพนา และตลอดระยะเวลาในการบริหารงาน
ที่ผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพนา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบล
พนาให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

 
ว่าท่ี พันตรี   

             (เผชิญลาภ   อินทรจันทร์) 
                                                                   นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 

 

 
















