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ค าน า  
       รายงานผลการปฏิบัตงิานตามค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนา และรายงาน 

ผลการด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2560 ได้จัดท าขึ้น ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลพนา ได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการของ นายกเทศมนตรีต าบลพนา ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เสนอต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2555 ประกอบ
กับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  หรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและ
ขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วน
ราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และตาม“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”เสนอผลการติดตามและประเมินแผนต่อสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๔ ให้
ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ  ต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

               รายงานผลการปฏบิัติงานตามค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนา และรายงานผลการ 
ด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2560  ฉบับนี้  จึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบกรปฏิบัติราชการ ของ   องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพนาขอขอบคุณคณะผุบิหารสมาชิกสภาเทศบาล  องค์กรชุมชน  หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
พนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทุกคน และที่ส าคัญประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนาที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินตามนโยบายให้ส าเร็จลุลว่งด้วยดี 

 
 

เทศบาลต าบลพนา 
ตุลาคม 2560 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลพนา  ที่เคารพ 

            ตามที่กระผม ว่าท่ีพันตรี เผชิญลาภ   อินทรจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลพนา ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลพนา  ต่อสภาเทศบาลต าบลพนา  เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2555  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ด้านและ 29 แนวทาง  การพัฒนา โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าท่ีที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
60  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่ง
กระผมและคณะไดเ้ข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผูค้นสว่น
ใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อม  เพื่อด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

           ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. 
๒๕๕๒  มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลพนา  ประจ าปี ๒๕
60 ในส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 
    “ภายใน ปี 2564 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 
                    4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     5.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
     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 
 

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 

 

   

                         ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลพนา โดยได้พยายามกระจายงบประมาณโครงการต่าง 
ๆ ไปยังพื้นที่ทุก ๆ ชุมชน อย่างทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ผลงานต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับ
นี้ ล าพังผมคนเดียวคงไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายในเทศบาลต าบลพนา  ส่วนราชการหน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวต าบลพนา  ที่ได้ร่วมมือมาโดยตลอด 

                จึงขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจที่สามารถน าความส าเร็จก้าวหน้ามาสู่ภารกิจที่ได้กระท า และจะพัฒนา
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเพื่อพี่น้องประชาชน และท้องถิ่นต าบลพนา และตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  
กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพนา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลพนาให้มีศักยภาพ 
น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
 

ว่าที่พันตรี  

              (เผชิญลาภ   อินทรจันทร์) 
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลพนา 
 
 
 
 



                              

งบประมาณประจ าปี 2560 
                  
                 ตามบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารงาน และปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ   

 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
               

               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้อง
ก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย 
 

            วิสัยทัศน์ .ในการปฏิบัติหน้าที่งานราชการตามภารกิจหลัก และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

        วิสัยทัศน์    “ศึกษา วิเคราะห์ มุ่งมั่น เขา้ใจ เข้าถึง ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  ประชารัฐ เน้นการมีส่วนร่วม  

          เป็นธรรม  ถูกต้อง  โปร่งใส  มีกระบวนการตดิตามและประเมินผล  ตรวจสอบได้ ” 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอนายกเทศมนตรีต าบลพนา  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 (บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 ปรับปรุง แก้ไข ค าสั่ง /แต่งตั้ง/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
(ท้ัง 3 คณะ) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2559  ลงวันท่ี 14 ตุลาคม  2559 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

 

2 โครงการประชุม ประชาคม เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
งบประมาณประจ าปี 2560  

7,000.- 
 

ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

 
2.1)เชิญประชุม/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อช้ีแจ้งพร้อมเสนอให้พิจารณาแนวทางการ
รูปแบบการจัดท าประชาคมชุมชนระดับต าบล แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ  เพ่ือ แจ้งเวียนหนังสือ/แนวทางการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผน 4 ปี โดยน าข้อมูลพื้นฐาน ในแผนพัฒนาหมูบ้าน หรืแผนชุมชน          

มาพิจารณา ประกอบการจัดท าแผน 4 ปี (แจ้งเวียนหนังสือแจ้งทุกกองทราบและเข้าร่วม
ประชาคมชุมชนระดับต าบล) ( ในวันที่ 26 ตุลาคม 59 ) 



-2- 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ต.ค. 59 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  ข้อ 17 (1) 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

 
 
 
 

2.2)เชิญประชุม/คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวบรวมข้อมูลน ามา
วิเคราะห์ ร่างแผน 4 ปี แล้วเสนอ คณะพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ภายใน วนัที่ 27  ตุลาคม 2559 ) 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559   ข้อ 17 (2) 
2.3)เชิญประชุม/คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พิจารณาร่างแผน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น (ภายใน วันที่ 28  ตุลาคม 2559) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 17 )(3) 

2.4)ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   
-แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ผลการการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ปี (พ.ศ.2561-2564)(ภายใน วันท่ี 31  ตุลาคม 2559 ) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (4) 

-ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564-ถึง หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง..  
อ าเภอ/อบจ/ผวจ/ (ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 )ภายใน 15 วันท าการ 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

ประกาศใช้แผนด าเนินการ พ.ศ.2560 
-รายงานประชุม คกก.สนับ /คกก.พัฒนาฯ (ภายในวันที ่1 พฤศจิกายน 2559 ) 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

ท าหนังสือเชิญประชุมประสานแผน 
/นายกเทศมนตรตี าบลพระเหลา, นายก อบต.ไม้กลอน, นายก อบต.จานลาน และนายก 
อบต.พนา    

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

3 -ลงระบบ e-Plan แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2564) 
 (ภายใน วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2559 ) 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

4 ติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 
- ส ารวจความพึงพอใจ - ประชุม คกก. ติดตามฯ 
- สรุป ..ปัญหา/อุปสรรค -ข้อเสนอแนะคิดเห็นในการติดตามและแก้ปัญหา 
- เสนอผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อเสนอ คกก.พัฒนา และสภาเทศบาลทราบ วันท่ี 4-27 ธ.ค. 59 ) 
-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

5 คีย์ข้อมูล ระบบ อินโฟน์ (info) (ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ) - ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 

6 การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านแห่งน้ าการเกษตร 
และแหล่งน้ า)  (ภายใน วันที ่31 ธันวาคม 2559 ) 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและ
งบประมาณ 



-3- 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงานด าเนินการ 

7 จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
กรณีแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
- คกก.สนับสนุนฯ 
-หนังสือเชิญประชุมคกก. 
- ประชุม คกก.สนับสนุนฯ 
-หนังสือเชิญประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลฯ 
- ประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลฯ 
-รายงานผลการปฏิบัติงานนายก 
-ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 1 )ประกาศใช้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  
และ ฉบับท่ี 2 )วันท่ี 24 กรกฏาคม 2560 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 22 (1)(2)(3)  
ห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

8 บันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย-ตามระเบยีบหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสรมิและจากหน่วยงานอ่ืนๆ ห้วงระยะเดือน มีนาคม- เม.ย–ก.ค.60 

9 จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
10 - e-plan(ส่วนแผน)เตรียม คยี์บันทึกข้อมูล (แผนต้องนิ่งก่อนจึงต้องรอประกาศ) 

-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1และ2) 
-บันทึกข้อมูล ในระบบ e-plan- อนุมัติงบประมาณ มอบงานนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ฯ ซึงเป็นบุคลากรด้านการวางแผน/ด าเนินงานตามแบบ ผ.
01, ผ.02 และผ.06  
-ส่วน ผ.08ไม่ต้องอนุมตัิ  ห้วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2560 
 

11 จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ส ารวจข้อมูล รวบรวมรูปเล่ม บนัทึกข้อมูลในระบบ Info น าบรรจใุน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
-ตรวจ-รายงานข้อมลูพื้นฐานในระบบ info 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

12 ติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- ประชุม คกก. ติดตามฯ 
- สรุป .ปัญหา/อุปสรรค เสนอแนะคิดเห็นในการติดตามและแก้ปญัหา 
- เสนอผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อเสนอ คกก.พัฒนา และสภาเทศบาลทราบ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559   
ข้อ13 –ข้อ 14 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  2560 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 (บาท) 
หน่วยงานด าเนินการ 

13 จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ภายใน ๓๐ วันหลัง
ประกาศเทศฯ) และการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  
-ประชุม คกก.สนับสนุนฯ  
   - รายงานการประชุมคกก.สนับสนุนฯ 
-แจ้งเวียนให้ทุกกองาน แจ้งระยะห้วงการด าเนินในปีงบประมาณ 2561 
- ประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลฯ   
 -รายงานการประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ๒๖ (1)(2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ๑๒ และข้อ๒7 
-ประกาศ ใช้แผนด าเนินงาน งบประมาณ 2560 
 (ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 
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ส่วนในการปฏิบัติหน้าที่งานราชการงานที่ได้รับมอบหมาย 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 (บาท) 
หน่วยงานด าเนินการ 

1 -เข้าสู่เว็ปไซต-์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เข้าสู่เว็ปไซต-์ส านักงานส่งเสริมสง่การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจรญิ
(ดาว์โหลด) หนังสือราชการ ประเภท ด่วนที่สุด ด่วนมาก ถึงผู้บริหารท้องถิ่น/ 
ส านักปลดัเทศบาล และเกี่ยวข้องกับงานแผน 
 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

2 คีย์ข้อมูล ระบบ อินโฟน์ (info) (ภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ) - ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

3 การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านแหล่งน้ า
การเกษตร และแหล่งน้ า)  (ภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ) 

-  

4 -จัดท าแผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  1. ส าเนาค าสั่งที่ 169/๒๕๖๐เรือ่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและ
ตดิตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)ของเทศบาล
ต าบลพนา  จ านวน   1   ฉบับ 
 2. ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ของเทศบาลต าบลพนา จ านวน  1   ฉบับ 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) จ านวน 1  เล่ม 
 4. แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR) 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลพนา จ านวน 1 
เล่มและน าส่ง ท่ีส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ านาจเจริญ 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

5 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560-2564) จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  1   เล่ม     
และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ประจ าประงบประมาณ พ.ศ.2560  จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน  1   เล่ม 
-แบบรายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  1   เล่ม 
-ตามหนังสือสั่งการ     1.) หนังสือจังหวดัอ านาจเจรญิที่ อจ.0017.5/ว1340 ลงวันท่ี 11  
พฤษภาคม2560  2) หนังสืออ าเภอพนาที่ อจ.0418/ว 363 ลงวันท่ี  24  
พฤษภาคม2560 3) น าส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง - ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดอ านาจเจริญ / นายอ าเภอพนา 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

6 -อยู่เวรช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้วงเดือนมกราคม 2560 
-อยู่เวรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้วงเดือนเมษายน 2560 
 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

7 ถ่ายโอนภารกจิ 
 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 
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ส่วนในการปฏิบัติหน้าที่งานราชการงานที่ได้รับมอบหมาย 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงานด าเนินการ 

8 1.รายงานทั่วไป 
       -รับหนังสือและโต้ตอบหนังสือและประสานงานเสนอส่งหนังสอืภายใน-
ภายนอก 

 -แจ้งเวียนหนังสือประสานงานเสนอส่งหนังสือภายใน-ภายนอกส่งประกาศ
ประชาสมัพันธ์หน่วยงานอ่ืน 

2. เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
      -ผู้ช่วยเลขานุการ คกก.สนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ 
      -ผู้ช่วยเลขานุการ คกก.พัฒนาเทศบาลฯ 
3. เป็นคณะกรรมการงานจัดซื้อจดัจ้าง 
      -กรรมการงานจดัซื้อจัดจา้ง 
 

- ส านักปลัดฯ                      
-งานแผนและงบประมาณ 

 รวม 7,000.-  

 
(นางสาวปัทมาสน์  บุญเอนก) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
รอบรู้ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ คือหัวใจการปฏิบัติงาน 

 

 

 

งานธุรการ  รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานดูแลรักษา จัดเตรียม
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และงานสาธารณกุศลของ
เทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  

งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี  งานจัดท า ค าสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรักษาความสะอาดสถานที่
ราชการ งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ และให้มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันลงบันทึกในเอกสารใน
เอกสารคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน การใช้ยานพาหนะในสังกัดส านักปลัดเทศบาล  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ ามันตามแบบ 
1,2,3,4  น าเสนอค าขออนุญาตใช้ยานพาหนะ  ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ เขียนใบสั่งน้ ามัน น าเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
จ่าย   ลงนาม  เพ่ือมอบให้ผู้รับผิดชอบประจ ารถต่อไป  และให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และตรวจสอบ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ   
ประจ าส่วนราชการส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 5 ส ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในรอบปีงบประมาณ  2560  งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของ
เทศบาลต าบลพนา  ซึ่งจะสรุปผลการด าเนินงานด้านหลักๆ  และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 

 
 

ทะเบียนรับ จ านวน   3,631 ฉบับ 
ทะเบียนส่ง จ านวน   1,061 ฉบับ 
ประกาศ  จ านวน        19  ฉบับ 
ค าสั่ง  จ านวน      538 ฉบับ 

 

 
 
จ านวน   588   ฉบับ 
 

สรุปผลการด าเนินงานด้านงานธุรการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 

วิสัยทัศน์ 

หน้าที่ 
 

1. การรับ-ส่งหนังสือ ปี  2560  ณ วนัที ่30 กนัยายน  
2552 

2. การจัดท าฎกีา   



 
 

 

 งานรัฐพิธีต่างๆ  ที่เทศบาลต าบลพนา  ได้ด าเนินการ 

 วันปิยมหาราช  เทศบาลต าบลพนา  ได้ร่วมพิธีในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกๆ ปี โดยได้เชิญ  

คณะกรรมการชุมชน อสม. และ อปพร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป 
และวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช  

  

      
 
 
 
 
 
 
 

  
 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ 18-19 ก.ย. 60 :: เทศบาลต าบลพนาจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจ านวน 
45 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานรัฐพธิี 



  

งานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
วันที่ 12 ส.ค. 60 ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา น าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีพิธีท าบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพนา 
 

 
กิจกรรมท าดีเพ่ือแม่ 
วันที่ 12 ส.ค. 60 เทศบาลต าบลพนา โดยว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา                   
น าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ท ากิจกรรม "ท าดี เพ่ือแม่" โดยได้จัดกิจกรรมท าความสะอาด             

ล้างถนน ตัดหญ้า กิ่งไม้ ตามแนวถนนอุปชิต 
จากสะพานรัตนโกสินทร์ ถึงสะพานกุดพระ
เหลา 

 
 
 

 
 
 



พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 
วันที่ 27 ก.ค. 60 :: ว่าทีพั่นตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล 
ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอ าเภอพนา เป็นประธาน           
ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต 

 
       

งานกาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2560 
วันที่ 1 ธ.ค. 60 ว่าทีพั่นตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2560        
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค. 60 ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดอ านาเจริญ โดยเทศบาลต าบลพนาได้อุดหนุน
สนับสนนุกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 10000 บาท 
 

 



งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตอ าเภอพนาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
งานนิติการ 

  วิสัยทัศน์  กฎหมาย คือเครื่องมือของความยุติธรรม 
   
  ลักษณะของงาน  
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบขอ้บังคับ ด าเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ ตอบข้อหารือ
ของบุคคลและส่วนราชการ สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
  ๑. ประสานงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา และแจ้งผู้ร้องทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น      
 

  ๒. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ หรือจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลพนา  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.งานจดทะเบียนพาณิชย์    
 

 
 
   ๔.๑ จดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  ๒๖  เรื่อง 
   ๔.๒  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จ านวน ๒ เรื่อง 
   ๔.๓  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  จ านวน ๑ เรื่อง 
   ๔.๔  เพ่ิมชื่อจ านวน  ๑  เรื่อง   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานทะเบียนราษฎร 
  1. รับแจ้งการตาย   จ านวน ๑๖ ราย 
 

 
 
  2. ย้ายเข้า   จ านวน ๒๕๒  ราย 
 

 



  3. ย้ายออก   จ านวน ๑๙๑ ราย  

 
 
  4. ออกหมายเลขประจ าบ้าน จ านวน ๔๒ หลัง 
     

 
   
 
 
 
 



 
 

งานกิจการสภา  
  ด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา ในคราวประชุม -
  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๐  
  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 25๖๐ 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๐ 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  25๖๐ 
  - สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๐   
 
  เช่น  
  - จัดท าประกาศก าหนดสมัยประชุม  
  - ท าหนังสือเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
  - ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
  - จดรายงานการประชุม 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา 
 

 
 



การประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา 
 

 
 
 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  หากผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีข้อบกพร่องประการใด ให้
ผู้บังคับบัญชาแนะน าหรือท้วงติงได้ตามที่เห็นว่าสมควร  เพ่ือข้าพเจ้าจะได้น ามาปรับปรุงแก้ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป  
       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
                             (นายคมสัน  คอแก้ว) 
                               นิตกิรช านาญการ    

 



รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล) 

ที ่
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านบริการประชาชน 

๑ กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
-ส่งน  าอุปโภคบริโภคในชุมชน 
 

 
- 

 
งานป้องกันฯ 

๒ กิจกรรมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
-เทศบาลต าบลพนาตั งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
-เทศบาลต าบลพนาตั งจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ร่วมกับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

๓๓,๖๐๐.- 

 
งานป้องกันฯ 

๓ กิจกรรมป้องกันสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล 
-สายตรวจออกตรวจสาธารณภัยในชุมชนทั ง ๕ 
ชุมชน อาคารสถานที่ราชการ และวน อุทยาน
ดอนเจ้าปู่ 
 

- งานป้องกันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปภาพผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ส่งน  าอุปโภคบริโภค 

 
 

ตั งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

 
 

สายตรวจออกตรวจสาธารณภัยภายในเขต 
 



 

 

 

 
 
     รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลพนา  และพนักงานจ้าง  บรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย เลื่อนระดับ  สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ พนักงานและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  งานปรับปรุงต าแหน่งและ
อัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม  การสัมมนา  การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับ
ทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและพนักงานจ้าง  การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานการลาพักผ่อนประจ าปี  งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ ควบคุม สมุดลงเวลาของพนักงาน /
พนักงานจ้าง  ทุกต าแหน่งให้เป็นไป ตามมาตรฐานก าหนด พร้อมทั้งสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
รับทราบเป็นประจ าทุกวัน รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 5 ส ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย หรืองานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย   
       ในรอบปีงบประมาณ 25๖๐  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลพนา   ซึ่งจะขอสรุปผลการด าเนินงานด้านหลักๆ และการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ  ดังนี้ 

 
  

1.1 ด าเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๑  ราย  ได้แก่ 

      - นางเพียงเพ็ญ  ประกิจรัมย์  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา  บรรจุ
และแต่งตั้งวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.การสรรหาและเลือกสรร/ การบรรจุแต่งตั้ง 
พนักงานจ้าง 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 



รับมอบข้อสอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ                              ภาคการทดสอบความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ภาคการสัมภาษณ์                                                      ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกฯ 

   

๑.๒ พนักงานจ้างที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ  25๖๐   จ านวน  ๔  ราย  ดังนี้ 

- นางวนิดา  ต้นโพธิ์  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลพนา  บรรจุและแต่งตั้งวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 

- นายจิรเชษฐ์  ไชยพันโท  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลพนา  บรรจุและแต่งตั้งวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 

- น.ส.ทักษิณา  ดวงเคน   พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลพนา  บรรจุและแต่งตั้งวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 

- นางรัชนี  พรหมคุณ  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน  
(การเงิน)   โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลต าบลพนา (เทศบาล ๒) สังกัดกองการศึกษา   บรรจุและแต่งตั้งวันที่ 
๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  
 

 

             สอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป                                                              สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

๑.๓ พนักงานจ้างทีส่ิ้นสุดสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ 25๖๐  จ านวน ๑  ราย คือ 
๑.  นายพัชรพงษ์  เสือสา  ต าแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน)   โรงเรียนอนุบาล 

สาธิตเทศบาลต าบลพนา (เทศบาล ๒)  สังกัดกองการศึกษาเนื่องจากลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป   
 



 

2.1  พนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)ไปด ารงต าแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  มีจ านวน                      
๑  ราย  คือ 
          ๒.๑.๑ นายทรงยศ  กาฬบุตร  พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  สังกัดกองช่าง   
โอน(ย้าย)ไปเป็นพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบล
นาจิก   อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  เมื่อวันที่   ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
    

2.2  พนักงานเทศบาลและข้าราชการอ่ืนที่รับโอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลพนา  มีจ านวน      
๒ ราย  คือ 
  2.2.1 นางสาวปัทมาสน์  บุญอเนก  พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โอนมา
เป็นพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาล
ต าบลพนา อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  

2.2.๒ นางสาวจุฑาภรณ์  สุขสวาท  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
การศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   โอนมาเป็นพนักงานเทศบาล   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
การศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) กองการศึกษา เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา  จังหวัด
อ านาจเจริญ  เมื่อวันที่  ๑  มกราคม   ๒๕๖๐ 

2.3  พนักงานครูเทศบาล โอน(ย้าย) ภายในเทศบาลต าบลพนา  มีจ านวน  ๑  ราย  คือ 
๒.๓.๑ นางกรรณิการ์  บรรลือ  พนักงานครูเทศบาล  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  (สายการสอนวิชา 

ภาษาไทย) เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๒๒-๒   รร.เทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) โอนไปด ารงต าแหน่ง ครู คศ.๑(สาย
การสอนการศึกษาปฐมวัย)  ร.ร.อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล ๒) เลขทีต่ าแหน่ง ๓๕๙๖๗-๒ 

 
 

 ๓.๑  จัดท าแผนอัตราก าลังและประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี(พ.ศ. 2558 – 2560)   
ณ วันที ่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี 
๒. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี 
๓. ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อเสนอแนะแผนอัตราก าลัง ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 

ประเมินถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม  รวมถึง แนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT  เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด  และอยู่ภายใต้
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

๔.  ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลพนาจะต้องด าเนินการ โดยน าข้อมูล 
ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลพนา  มาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และการก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/และแผนพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

      2.  การโอน (ย้าย) 

  ๓.  การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  



๕. สรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและ 
กรอบอัตราก าลัง 

๖. จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดต าแหน่ง 
๗. คิดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
๘. จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๙. จัดท าแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
๑๐. จัดท าประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
๑๑. หลังจากด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3   

เรียบร้อยแล้ว   ให้ส่งเล่มแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานให้นายอ าเภอพนาทราบ 
เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.อ านาจเจริญต่อไป 

๑๒. หลังจากได้รับมติเห็นชอบจาก ก.ท.จ.อ านาจเจริญให้ด าเนินการประกาศใช้แผน 
อัตราก าลัง  ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 พร้อมส่งส าเนาค าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานให้
นายอ าเภอพนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญทราบต่อไป 

๑๓. เทศบาลต าบลพนาประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีการยุบเลิกต าแหน่งและก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ดังนี้ 
    - ขอยุบเลิกต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  ๑  อัตรา  

            -  ขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหนง่ คนงานทัว่ไป กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๑  อัตรา 
                  
 
 
   ๔.1 กลุ่มพนักงานเทศบาล 

1. วงเงินเลื่อนขั้น  =  (เงินเดือนพนักงานทั้งหมด  ณ วันที่ ๑ ก.ย. 25๖๐) x 6 % 
            =  (๓๔๗,๔๙๐ x 6) / 100 = ๒๐,๘๔๙.๔๐บาท 
    รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๐  ใช้ไปแล้ว  ๗,๘๕๐ บาท ใช้ได้อีก   ๑๒,๙๙๙  บาท     
2.จ านวนโควต้าเลื่อนขั้นพิเศษ  = (จ านวนพนักงานเทศบาล ณ วันที่ 1 มี.ค. 25๖๐) x 15 % 
           = (๑๔ x 15) / 100 = ๒.๑  =  ๒  ราย 

  ณ วันที่ 1 กันยายน 25๖๐ เทศบาลต าบลพนา  มีพนักงานเทศบาล  จ านวน  ๑๓  อัตรา  และมี
สิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ  25๖๐ ทั้งสิ้น  ๑๓ อัตรา  ผลการพิจารณาสรุป
ได้  ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2  ขั้น   จ านวน   ๒  ราย   
  2)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน   ๑๑  ราย   

๔.2 กลุ่มลูกจ้างประจ า 
1. วงเงินเลื่อนขั้น  = (เงินเดือนลูกจ้างประจ าทั้งหมด ณ  วันที่ ๑ ก.ย. 25๖๐) x 6 % 
           = (๕๑,๗๘๐ x 6) / 100 = ๓,๑๐๖ บาท 

  ๔.การเลื่อนขั้นเงินเดือน  



 รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๐  ใช้ไปแล้ว  ๙๓๐ บาท ใช้ได้อีก   ๒,๑๗๖  บาท 
2. จ านวนโควต้าเลื่อนขั้นพิเศษ  = (จ านวนลูกจ้างประจ า ณ วันที่  1 มี.ค. 25๖๐) x 15 % 

                                        = (๓ x 15) / 100 = 0.๔๕  =  0  ราย 
ณ  วันที่ 1 กันยายน  25๖๐  เทศบาลต าบลพนา  มีลูกจ้างประจ า   จ านวน  ๓  อัตรา  และมีสิทธิ 

ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ จ านวน ๓ อัตรา ผลการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น   (ไม่มีเนื่องจากไม่มีโควต้า)  
  2)  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น   จ านวน   ๓  ราย   
    ๔.3  กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ข้อมูล  ณ วันที่  1 ก.ย. 25๖๐  เทศบาลต าบลพนา  มีพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๒๐  ราย  
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐  จ านวน  ๒๐ ราย   ผลการ
พิจารณาสรุปได้  ดังนี้ 
  1)  ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ ๕        จ านวน       ๒     ราย 
     2)  ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ ๔        จ านวน     ๑๒     ราย 
    3) ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ  ๓        จ านวน       ๕     ราย 
  ๔) ไม่ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนเนื่องจากปฏิบัติงานไม่ครบ ๘ เดือน  จ านวน  ๑  ราย        
 
 
 

๑. บันทึกแจ้งเวียนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อกรอกแบบส ารวจข้อมูล 
ประวัติส่วนตัว  

๒. บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ ข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงในระบบทะเบียนบุคลากร 
ท้องถิ่น จ านวน  ๔๘  ราย  ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๐ถึงวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ (รับรองข้อมูลระดับ อปท.) 
 

 

 ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ    ต่อสัญญาจา้งจ านวน  ๒๐  ราย 

๑.๑ นางสวณีย์  ปราณีตพลกรัง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดส านักปลัดเทศบาล  
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๒  นายเอกวิทย์  ภาแก้ว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร สังกัด 
ส านักปลัดเทศบาล  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๓ น.ส.เรณุกา  นามพิกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  สังกัดส านักปลัด 
เทศบาล  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๔  นายธวัชชัย  มีชัย  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  สังกัดส านัก 
ปลัดเทศบาล  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๕ นายฉัตรชัย  สาระรัตน์  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล  
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๖ นายสมจิตร  อังกาพย์  ต าแหน่ง พนักงานวิทยุ  สังกัดส านักปลัดเทศบาล ระยะเวลาการ 

  ๕.ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  ๖.  การต่อสัญญาจ้าง 



จ้างตั้งแต ่ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
๑.๗ นางพัดศรี  ศรีเนตร  ต าแหน่ง ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน สังกัดส านักปลัดเทศบาล  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
๑.๘ น.ส.ประภารัตน์  พลที  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัดกองคลัง ระยะเวลาการ 

จ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
๑.๙ นางนิภาพรรณ  ไกยสิทธิ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง ระยะเวลา 

การจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
   ๑.๑๐ นายอดิศักดิ์   มณีเขียว ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๑๑นายพันธ์ศักดิ์  มหานิล  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง ระยะเวลาการจ้าง 
ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๑๒ นายจตุรภัทร  บุตรแก้ว ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์  สังกัดกองช่าง ระยะเวลาการ 
จ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๑๓ นางสาวนารี  โสระเวช  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา 
(เทศบาล ๒) กองการศึกษา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  
๒๕๖๓   

๑.๑๔ นายวรวุฒิ   บ าเพ็ญ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  สังกัดโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)  
กองการศึกษา  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๑๕ นางสุทธินี  โพธิ์เพชรเล็ก ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน  สังกัดโรงเรียนเทศบาล 
พนา(สามัคคีวิทยา) กองการศึกษา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  
๒๕๖๓   

๑.๑๖ นางรัชนี  พรหมคุณ  ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน  สังกัดโรงเรียนอนุบาล 
สาธิตเทศบาลพนา(เทศบาล ๒) กองการศึกษา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3
๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๑๗ น.ส.สุพัตรา  โสภา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   

๑.๑๘นายทรงศักดิ์   นวลอินทร์ ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  สังกัดกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  
๒๕๖๓   

๑๑.๑๙.๑๙ ๑.๑๙ นายทองขาว  อังกาพย์  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ สังกัดกอง
สาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
๑.๒๐ นายสีไว  สายตา  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ  สังกัดกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่  3๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
 
 



   ประเภทพนักงานจา้งทั่วไป  ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ 
(1 ต.ค.๖๐ – 30 ก.ย.๖๑)   จ านวน  ๑๗ ราย 

  ๑. นายพิพัฒน์  แสนป้อง        ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
                       2. นายนิกรณ์   แก้วสุข          ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
                       3. นายสมศักดิ์   ถาพร          ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
                       4. นางสาวอุบล  พิลาแดง       ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
                       5. นางสาวฐิตินันท์  องอาจ     ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานธุรการ) 
                       6. นางสุพร  ศิลา                 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานภารโรง)                       
                       7. นายสุรเดช  ไผ่ดา             ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานธุรการ)                  
                       ๘. นายจนัที   สาระรัตน์         ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานดูแลสวน 
                       ๙. นายทนิกร   มั่นเมือง         ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(งานขับรถขยะ) 
                      ๑๐. นายวรัชญ์   กีฬา            ต าแหนง่  คนงานทั่วไป(งานรักษาความสะอาด) 
                      1๑. นางสมใจ   เสือทอง         ต าแหนง่  คนงานทั่วไป(งานรักษาความสะอาด) 
                      ๑๒. นายสรุยุทธ์  สิงห์นาค       ต าแหนง่  คนงานทั่วไป(งานธุรการ) 
                      ๑๓. นายรงัสี  บุตรแก้ว             ต าแหน่ง  ภารโรง 

  ๑๔.  นางธัญลักษณ์  ด่านสมัคร   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
   ๑๕. นางวนิดา  ต้นโพธิ์    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

 ๑๖. นายจิรเชษฐ์   ไชยพันโท   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 ๑๗. น.ส.ทักษิณา  ดวงเคน ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 
 

รายช่ือผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ และประจ าปี 25๖๐ 
ฝ่ายบริหาร 

๑. นางสาวรัตนา  ทั่งทอง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา  ได้รับพระราชทานชั้น จ.ม. 
๒. นายสวัสดิ์ชัย  ตาบุดดา    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๓. นายชัยวัฒน์  ศรีเนตร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๔. นางพิสมัย  ทองเพ็ญ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๕. นายพงศักดิ์   เงินหมื่น ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๖. นายปฏิวัติ  บุตรแก้ว ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๗. นางนิตยา  ลัดดาห์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๘. นางสุดใจ  แหวนเงิน ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๙. นายเพียร  กีฬา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 
๑๐. นางสาวสิรินัน  มีชัย ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับพระราชทานชั้น บ.ม. 

 
 

  ๗.การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  การพัฒนาบุคลากร 



ฝ่ายข้าราชการ 
๑. นายเทพพิทักษ์   วงละคร  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.ม.) 
๒. นางเพลินพิตร  อินทรจันทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้รับพระราชทานชั้น ท.ช. 
๓. จ่าเอกไพฑูรย์  อินทะนา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ได้รับพระราชทานชั้น ท.ม. 
๔. นางฐิติยา  ยุวพรม ต าแหน่ง ครูช านาญการ ได้รับพระราชทานชั้น ท.ม. 
๕. นายกมล  กมล  ต าแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานชั้น ต.ม. 
๖. นายกฤษตฤณ  ชมพูชนะ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานชั้น จ.ม. 
๗. นายภาสกรณ์  กีฬา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ได้รับพระราชทานชั้น บ.ช. 

 
  
 
 

๘.๑  การประชุมประจ าเดือน  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ  และเพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนาทุกกองงาน  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลพนา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

- นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๘.  การพัฒนา
บุคลากร 



 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนา ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เทศบาลต าบลพนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



  
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนา ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

เทศบาลต าบลพนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ/บาท หนว่ยงานที่ด าเนนิการ หมายเหตุ

1  - งานพัฒนาชุมชน

    - การจัดสวัสดิการและใหก้ารสงเคราะหแ์ก่เด็ก

สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ปว่ยเอดส์  และผู้ยากไร้

ด้านผู้สูงอายุ

   1. การจัดท าทะเบยีนข้อมูลผู้สูงอายุ  - งานพัฒนาชุมชน

ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

   2. การเบกิจ่ายเบีย้ยังชีพใหเ้ปน็ไป 2,841,400

ตามระเบยีบฯ

   3. จัดท าโครงการโรงเรียนสร้างสุข 20,200

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพนา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

   4. จัดกิจกรรมส่งสุขภาพกาย สุขภาพใจ  -

ใหก้ับผู้สูงอายุ (โดยความร่วมมือกับ

โรงพยาบาลพนา)

ด้านคนพิการ งานพัฒนาชุมชน

   1. จัดท าทะเบยีนข้อมูลคนพิการใหเ้ปน็ปจัจุบนั  -

   2. การเบกิจ่ายเบีย้ความพิการใหเ้ปน็ไป 745,600

ตามระเบยีบฯ

   3. น าส่งผู้ปว่ยพิการทางด้านจิตใจเข้ารับ

การบ าบดัรักษา

   4. จัดท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัยใหก้ับคนพิการ

ด้านผู้ปว่ยเอดส์ งานพัฒนาชุมชน

   1. จัดท าทะเบยีนข้อมูลผู้ปว่ยเอดส์ใหเ้ปน็ปจัจุบนั  -

รายงานสรุปผลการด าเนนิงานรอบปงีบประมาณ พ .ศ. 2560

งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลพนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ
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   2. การเบกิจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหเ้ปน็ไป 24,000

ตามระเบยีบฯ
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2  - งานพัฒนาชุมชน

    - ด้านการส่งเสริมสนบัสนนุและเพิ่มศักยภาพ งานพัฒนาชุมชน

ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ

   1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โครงการท าดอกไม้จันทน์ 20,000

   2. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สนใจ  -

   - ด้านการส่งเสริมอาชีพน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ งานพัฒนาชุมชน

พอเพียงมาประชุกต์

   1. ประสานกลุ่มอาชีพแต่ละชุมชนร่วมออกร้าน  -

เพื่อจ าหนา่ยสินค้าในงานต่าง ๆ ท่ีเทศบาล   อ าเภอ

และจังหวัดจัดขึ้น

3,651,200
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พนัธกจิ 
 
๑.การพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนบ 
สนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของการด าเนินการ 
๒.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้เกิดขึน้ในชุมชนอย่างยัง่ยืน 
๓.การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
๔.เน้นการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของพ่ีน้องประชาชน 
 

 

วิสยัทศัน์ 
“พฒันาระบบสขุภาพและสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ  

ประสานความร่วมมอืทุกภาคสว่น 
เนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมสีว่นร่วมสนบัสนุนสง่เสริมสขุภาพและรกัษา

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.” 

 

 

 

 

 
 

สรปุผลการด าเนนิงานกองสาธารณสขุและ

สิง่แวดลอ้ม 

เทศบาลต าบลพนา ประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๐  
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นางสมใจ  เสอืทอง 
พนกังานจา้งท ัว่ไป 

 

นายสไีว  สายตา 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
 

นายทองขาว  องักาพย ์
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
 

 
- 

 

-ว่าง- 
เจา้พนกังานธุรการ 

 

นางพาขวญัวนัชนกพาชนดิ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน

สาธารณสขุ 

 

-ว่าง- 
เจา้พนกังานสาธารณสขุชมุชน 

 

งานป้องกนัและ

ควบคุมโรค 

 

งานสตัวแพทย ์

 

งานธุรการ 

 

งานสุขาภิบาลและ

อนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

ว่าที ่พนัตรี เผชญิลาภ   อินทรจนัทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 

นางสาวรัตนา  ทัง่ทอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 

นางศกัดิศ์รี  ศรีนอก 

รองปลดัเทศบาลต าบลพนา 
 

นางพาขวญัวนัชนก  พาชนิด 
ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
 

-ว่าง- 
สตัวแพทย ์

 

นางสาวอรุะสา ตน้วงค ์

พนกังานจา้งเหมาบริการ 

 

นางสาวสพุตัรา โสภา 
ผูช่้วยนกัวิชาการสขุาภิบาล 
 

 

 
ว่าง 

นางสาวสพุตัรา โสภา 
ผูช่้วยนกัวิชาการสขุาภบิาล 

 

นายวิตรี  พรหมกสกิร 
พนกังานจา้งเหมาบริการ 
 

นายทรงศกัดิ ์ นวลอินทร์ 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
 

- นายทนิกร  ม ัน่เมือง 
พนกังานจา้งท ัว่ไป 

 

นางสาวหนูสนิ สาระรตัน ์
พนกังานจา้งเหมาบริการ 
 

นายบญัชา  สาวิสทิธิ ์
พนกังานจา้งเหมาบริการ 
 

นายวรชัญ ์ กีฬา 
พนกังานจา้งท ัว่ไป 

 

โครงสรา้งการบริหารงานกองสาธารณสขุและสิ่ งแวดลอ้ม 

นายบุญเสยีน  แหวนเงนิ

พนกังานจา้งเหมาบริการ 
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๑. การรับ – ส่งหนังสือราชการ  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๐   งานธุรการ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการดังนี้ 

 - หนังสือรับ  จ านวน   ๒๒๗ ฉบับ 
 - หนังสือส่ง  จ านวน  ๑๔๗ ฉบับแยกเป็น 
  - ส่งภายนอก จ านวน  ๗๒ ฉบับ 

- ส่งภายใน จ านวน  ๑๓๖ ฉบับ 
๒. การจัดท าฎีกา 

   - ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จ านวน     ๑๒๕ ฉบับ 
 

  ๓. การควบคุมงบประมาณ 
   - ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     ๓,๔๓๘,๐๖๐ -บาท 
   - เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น          ๒,๖๙๕,๔๘๔.๗๕ -บาท   
 

 
 

๑. การด าเนินงานควบคุมประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในการด าเนินการควบคุมกิจการพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕มี
ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

๑.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน ๓๗ ราย  
๒. กิจการตลาด(ตลาดสดเทศบาลจ านวน๑แห่ง) 
๓. กิจการสถานที่สะสมและจ าหน่ายอาหารจ านวน    ๒๓  ราย 
๔.  กิจการรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลจ านวน ๒  ราย 
๕. การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    จ านวน  ๒๔๐  ราย 
 

๒.  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จัดระบบบริการเก็บรวบรวม ขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาลโดย

ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ(Sanitary Landfilled) ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ในอัตราค่าธรรมเนียมในการก าจัดมูลฝอยตันละ ๓๕๐  บาท  เทศบาลต าบลพนา โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่นกระดาษพลาสติกและโลหะน าไปใช้ซ้ าหรือน าไปขาย /รี
ไซเคิลขยะเศษอาหารน ามาหมักท าปุ๋ยในรูปปุ๋ยน้ าหรือปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชุมชน 
 

งานสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

งานธุรการ 
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๓.  งานรักษาความสะอาด 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลต าบลพนา ทั้งถนนสายหลักและ

ถนนสายรอง ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ มีการลอกวัชพืชและขยะมูลฝอยในคู คลองสาธารณะ   เพ่ือป้องกัน  
น้ าเน่าเสียและแหล่งน้ าตื้นเขิน ตลอดจนลอกท่อระบายน้ าที่น้ าท่วมขังหรืออุดตัน ตัดหญ้าพ้ืนที่  รกร้างถนน
หนทาง ฯลฯจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยประจ าที่สาธารณะและสนับสนุน
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยส าหรับครัวเรือน สถานประกอบการ สถานที่ราชการ วัด ฯลฯและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาความสะอาดชุมชนร่วมกันประชาชนในชุมชนโดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
รถยนต์ 
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๔.  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

๑.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทางของเทศบาลต าบลพนา    
ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  เทศบาลต าบลพนา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม      

จ านวน  ๓๘๐,๗๕๐ บาท เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดย
ด าเนินการขยายผลจากชุมชนตลาดสดไปสู่ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนา โดยมีการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ      ในแต่ละประเภทและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตการคัด
แยกขยะในทุกชุมชน รวมทั้งวัดและโรงเรียนภายในเขตเทศบาลต าบลพนา ในระหว่างวันที่  ๑-๓มีนาคม 
๒๕๕๙โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ตลอดจนได้มีการฝึกปฏิบัติการท าน้ ายาล้างจาน ผสม
หัวเชื้อ EM และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากขยะรีไซเคิล ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙  และมีการด าเนิน
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนดินในคอนโด   เกิดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลพนาเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
การด าเนินงานตามแผนงานท่ี ๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
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การด าเนินงานตามแผนงานที ่๒  กจิกรรมสนบัสนนุ/ฝึกปฏบิตัิการท าน้ ายาลา้งจานผสมหวัเชื้อ  

EMและและการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากขยะรีไซเคิล 
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การด าเนินงานตามแผนงานท่ี ๓    กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนดินบนคอนโด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินงานตามแผนงานท่ี ๔    การติดตาม ประเมินผล การถอดบทเรียน  
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การติดตามและประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของเทศบาลต าบล 
พนา   ประจ าปี ๒๕๖๐ 

กิจกรรม  “เชือกหนึ่งวา ไม้หนีบผ้า สามอัน” 
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๒.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชด าริโดย เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-เทศบาลต าบลพนา) 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายจ านวน  ๕,๕๐๐ บาท  เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
ขึ้น   เพ่ือสนองพระราชด าริ และเป็นการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  
ฐานข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการกองทุนทองค าขาว 
            -ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

“โครงการกองทุนทองค าขาว”  คือแนวทางหนึ่ง  ที่จะท าให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงาน
เทศบาลน าขยะมาบริจาค ทุกวันที่ 15 ของเดือน  เพื่อน ารายได้เอาสู่กองทุนโดยมีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยการน าเงินที่ได้เข้าสมทบเป็นกองทุนที่คอยให้ความช่วยเหลือพนักงาน  อีกทั้งช่วย
ปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานในเทศบาลรู้จักการคัดแยกขยะและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรั กษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย ตลอดไป   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีจิตส านึกในการจัดการขยะโดยการ
คัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม  สามารถน ารายได้จากการขายขยะมาตั้งเป็นกองทุนทองค าขาวน าพาช่วยเหลือพนักงานใน
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รูปแบบสวัสดิการต่างๆ เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปลูกฝังการทิ้งขยะให้แก่พนักงาน เพื่อลดภาระในการก าจัดขยะและ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาล  ซึ่งช่วยให้ขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลพนามีจ านวนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



11 

 

กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
๑.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 
และการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

“กิจกรรมการออกก าลังกายเป็นการตอบสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ข้าราชการ 
หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ส าคัญมีผลท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความตื่นตัวในการท างาน โดยเทศบาลต าบล
พนาจะมีการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการหันมาใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น อาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆ 
เพียงแค่การขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ เป็นต้น หากร่างกายแข็งแรงย่อมส่งผลให้การท างานบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการออกก าลังกายนี้จะมีทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ส าหรับประชาชน
พ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่เทศบาลต าบลพนาที่สนใจ สามารถมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับข้าราชการได้” 
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๒. โครงการอ านาจเจริญ   คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  
(Amnatcharoen  Happiness    Model)  

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบ ๓ ดี น าร่อง ฯ 
(ชุมชนตลาดสด)  ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ  ครอบครัว ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในงานศพ เทศบาลต าบลพนา     
ตามโครงการอ านาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดื   
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๔.โครงการจัดท าธรรมนูญสุขภาพ  เทศบาลต าบลพนา   

เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลพนา  เพ่ือให้เทศบาลต าบลพนาได้มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ต าบลพนา เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์  ทิศทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงและมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต าบลพนา ในวันที่  
๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐  
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๕.กิจกรรมการประชุมจัดท าสัญญาประชาคมธรรมนูญสุขภาพ สู่การปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลต าบลพนา  
          ด้วย   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๐  อุบลราชธานี  ก าหนดให้มีการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น /พ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการธรรมนูญ
สุขภาพเป็นฐาน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายน าร่อง  จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน ๑๕ แห่ง  ทั้งนี้พ้ืนที่เทศบาลต าบล
พนา ได้มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดการใช้ธรรมนูญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มีการจัดประชุมจัดท าสัญญาประชาคมธรรมนูญสุขภาพ  สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลพนา เวทีขับเคลื่อน  (ขาเคลื่อน)  ในวันที่  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  
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๕. กิจกรรมการประกวด  “อ าเภอสะอาด” 
 ด้วยอ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ได้คัดเลือกเทศบาลต าบลพนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ โดยชุมชนพระเหลาพัฒนา ม. ๑ เป็นตัวแทนของอ าเภอ  ซึ่งคณะกรรมการจากจังวัดอ านาจเจริญได้
ตรวจประเมินอ าเภอสะอาด ในวันที่ ๒๖  กรกฏาคม  ๒๕๖๐  

 
๖. การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง     ( Long   Team  Care :  

LTC)  รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายการด าเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง     ( Long   Team  Care : LTC)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเข้าสู่ภาวะพ่ึงพึง
และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจาก
ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน   โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งเทศบาลต าบลพนา ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก จัดสรรงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี       
เพ่ือด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long  Team  Care) เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน 
-การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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๒.  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
๑.  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงยอง 

เทศบาลต าบลเวียงยอง ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก 
สภา ผู้น าชุมชน  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โดยมีการ
อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือได้น าความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์น าไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนและหน้ าที่ตามกฎหมาย         
โดยคณะศึกษาดูงานไดเ้ข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการขยะของเทศบาล
ต าบลพนา   จ านวน ๔๕ คน   ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม   ๒๕๕๙       
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๒.  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ         

ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน (กิจกรรมฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน รณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง  การคัดแยกขยะและก าจัดอย่างถูกวิธี)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย
คณะศึกษาดูงานเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนตลาดสด หมู่ที่  ๗  เทศบาลต าบลพนา         
ในวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

 

 
 

 

๓.   คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลบึงบูรพ์  
ด้วย  เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ โดยการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) 

ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ  
มูลฝอย เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการท าให้ดินเสีย     อากาศ
เสีย และน้ าเสีย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  ได้ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะของชุมชน
พระเหลาพัฒนา  จ านวน ๖๐ คน  ดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม   ๒๕๕๙    
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๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ส าหรับด าเนินการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยจัดกิจกรรมรณรงค์แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งจัดซื้อน้ ายา/สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย ท าให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคในเขตเทศบาลต าบล
พนาได้อย่างทันท่วงท ี

 

 

งานป้องกนัและควบคุมโรค 
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งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๖๔,๘๑๓.๙๙.- - บาท           

โดยจัดสรรจาก สปสช. จ านวน ๑๓๗,๓๘๕.- บาท เทศบาลต าบลพนาสบทบ จ านวน ๖๘,๖๙๒.๕๐.- บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ๓๖๖.๑๗+๓๐๖.๔๐=๖๗๒.๕๗ บาท และยอดงบประมาณที่ผ่านมาพร้อมดอกเบี้ย
๕๘,๗๓๖.๔๙.-บาท รวมทั้งสิ้น  ๒๖๔,๘๑๓.๙๙.-บาท มีการอนุมัติและด าเนินการ ๙ โครงการ ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑๙๒,๓๔๐  -บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือในกองทุนพร้อมดอกเบี้ย จ านวน  ๕๒,๐๙๙.๕๖๐ .-
บาท 
๑.โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ๒๕๖๐ (ต่อเนื่อง) 

งบประมาณ จ านวน ๒๘,๕๕๐.- บาท เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงในชุมชน และให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ สามารถวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของตนเองและแก้ไขปัญหา ด้วยหลัก 
๓อ. ๒ส มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ประธาน อสม.ชุมชนเทพนิมิต 

๒. โครงการเยาวชนพนาเรียนรู้รักษ์สุขภาพ  ปี ๒๕๖๐ (ต่อเนื่อง) 
งบประมาณ  จ านวน  ๑๖,๑๕๐ .- บาท  โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยให้ความรู้เรื่องสารเสพติด ,เรื่องเพศสัมพันธ์,เรื่องทันตะสุขภาพ,เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้เยาวชนนักเรียนได้รับรู้ รับทราบ ปัญหาพิษภัยของภัยสุขภาพและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และ
เยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา   

 
 
 
 
 
 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพฯ  
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๓.โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ต่อเนื่อง) 

งบประมาณจ านวน ๒๑,๗๔๐ บาท เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการควบคุมป้องกันโรค
และยังเป็นการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุ่งลาย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ทั้ง ๕ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนาและโรงพยาบาลพนาผู้รับผิดชอบโครงการ ประธาน อสม . 
ชุมชนบูรพาพัฒนา 
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๔.โครงการ อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ  ปี ๒๕๖๐ 

 
      งบประมาณ จ านวน ๓๔,๒๐๐.-บาท     เทศบาลต าบลพนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท า
โครงการอสม. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ปี 2560  ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธาน อสม . ชุมชนพระเหลา
พัฒนา 
๕. โครงการสร้างสุขภาพดีและเฝ้าระวังโภชนาการส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี   จ านวน11,500  บาท 
    ผู้รับผิดชอบ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลพนา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ความรู้แก่อสม.ในการดูแลด้านโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และเพ่ือลดปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก ๐ – ๖ ปี 
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๖.โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก0-5 ปี ในชุมชน  ปี 2560 จ านวน 37,500  บาท 
 

 
 

๗.โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  เขตเทศบาลต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 10,300  บาท 

 
 
๘. โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก  ปี 2560    จ านวน   18,000  บาท  ผู้รับผิดชอบ  อสม. ในเขตเทศบาล
ต าบลพนา 
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๙. โครงการ  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค     
งบประมาณ  จ านวน   15,000  บาท ”  รับผิดชอบ  โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลต าบลพนา    

โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก  และ
ร่วมกันควบคุมการเกิดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่ออันจะมีผลต่อเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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สรุปผลการด าเนินการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 
๑ ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑๕๐,๐๐๐ งานสุขาภิบาลและ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
๔๐,๐๐๐ งานป้องกันและ 

ควบคุมโรค 
๓ โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน 

๒๕๖๐ (ต่อเนื่อง) 
๒๘,๕๕๐ งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ 
๔ โครงการเยาวชนพนาเรียนรู้รักษ์สุขภาพ  ปี 

๒๕๖๐ (ต่อเนื่อง) 
๑๖,๑๕๐ งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ 
๕ โ ค ร งก า รป้ อ ง กั น  ค วบคุ ม โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ดออก 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ต่อเนื่อง) 
๒๑,๑๔๐ งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ 
๖ โครงการ อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ  ปี ๒๕๖๐ 

 
๓๔,๒๐๐ งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ 
๗ โครงการสร้างสุขภาพดีและเฝ้าระวังโภชนาการ

ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี    
๑๑,๕๐๐   งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ 

๘ โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก๐-๕ ปี 
ในชุมชน  ปี ๒๕๖๐  

 

๓๗,๕๐๐ งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

๙ โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรู พืชของเกษตรกร  เขตเทศบาลต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ   

๑๐,๓๐๐ งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

๑๐ โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก  ปี 2560    ๑๘,๐๐๐ งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

๑๑ โครงการ  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค   ๑๕,๐๐๐ งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 
****************************** 



 
         

 
   

 

 

กองการศึกษา 
๒๕๖๐ 
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สาส์นจากผู้อ านวยการกองการศึกษา 
          กองการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลพนาที่ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร

สู่การปฏิบัติ และปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม พรบ. เทศบาลมาตรา 50 พรบ. ก าหนดแผนขั้นตอน
กระจายอ านาจ ตลอดจนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ของกองการศึกษาเล่มนี้ ได้ท าขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนในเขต
เทศบาล และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผลการด าเนินงานของกองการศึกษา ซึ่งอยู่ในภารกิจและ
หน้าที่รับผิดชอบของกองการศึกษา ในการจัดท าโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ องค์กร และประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีคณะ
ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการและในปีนี้ผลการด าเนินงานของกองการศึกษา มีส่วนร่วมกับ
องค์กรในการปฏิบัติราชการจนได้รับรางวัลในระดับประเทศมากมาย เช่น รางวัลพระปกเกล้าทองค า 
รางวัลธรรมาภิบาลด้านการส่งเสริมและการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านการกีฬา 
เหล่านี้ล้วนเป็นผลงานจากการส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัด จนเป็นที่
ประจักษ์ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานของกองการศึกษาจะเป็นเอกสารที่เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ 
รับรู้ เข้าใจบทบาทและภารกิจของกองการศึกษา 

                สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่คอยให้ก าลังใจและค าแนะน าต่างๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณพนักงานในสังกัดกองการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

ร่วมมือ ร่วมใจกันเสียสละเวลา คอยเป็นก าลังสนับสนุนการท างาน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

จนท าให้ภารกิจหลักของกองการศึกษาประสบความส าเร็จตามนโยบายของผู้บริหารที่ตั้งไว้ 

            และท้ายที่สุดต้องขอบคุณพ่ีน้องประชาชน ผู้น าชุมชน ทุกภาคส่วน ที่เป็นหลักส าคัญ

ที่ท าให้ภารกิจกองการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

 

                                                   

    (นางเพลินพิตร อินทรจันทร์) 

             ผู้อ านวยการกองการศึกษา 



 
         

 
   

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ให้เป็นไปตามความต้องการของเทศบาลและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนด ทั้งการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรม
บุคลากร การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายและแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัดและกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างงานเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนและนันทนาการ  
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์      

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรกองการศึกษา ประกอบด้วยบรรจุแต่งตั้ง การ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การก าหนดเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงานทางวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดท าทะเบียนประวัติการจัดท ารายงานประจ าปี เป็นต้น 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ตั้ ง ห รื อ จั ด ส ร ร
งบประมาณส าหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา
อัตราก าลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผนการมอบหมาย
งาน การวินิจฉัยสั่งการ ก ากับ ควบคุมตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยกองการศึกษาได้มีการแบ่งงานภายในปฏิบัติเป็น 3 ฝ่ายดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
         

 
   

 

แผนผังการบังคับบัญชา 
                                                                               

            

                      ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ 
                                    นายกเทศมนตรี 

   นายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม       นางสาวรัตนา ทัง่ทอง 
    รองนายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                     รองนายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                 

 
                                                                   
 
 
                                                                นายเทพพิทักษ์ วงละคร 
                                                                      ปลัดเทศบาล 
                                                                                                                              
 
                                           
 
                                                        

นางเพลนิพิตร อินทจนัทร ์
                                                 ผู้อ านวยการกองการศึกษา        นางสาวจฑุาภรณ์ สุขสวาท 

                หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 

 
 
 
 
                     นางสาวภัทรานุช อุทธา   

   นายสุรยทุธ์ สิงห์นาค 
    เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน      พนักงานจ้างทั่วไป 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                            
           
                        



 
         

 
   

 

                   นางสาวนพวรรณ  อังกาพย์                 นางณัฎฐนิชา  ทองศรีน้อย             นายวิวฒัน์  โพธิ์เพชรเล็ก 
                        เจ้าหน้าที่โครงการ                         เจ้าหน้าทีโ่ครงการ                     เจ้าหน้าที่โครงการ 

มวดงานประ 
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 

 
เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับชุมชนบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัด

อ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดงานวันออกพรรษาประจ าปี 2559 ณ วัดบูรพา เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้ร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม ฝึกอบรม  ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือน า
หลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีการแข่งกีฬาพ้ืนบ้านเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
ในระหว่างชุมชนและสืบสานประเพณีอันดีงามไว้คงไว้สืบต่อไป การด าเนินโครงการในครั้งนี้ไม่ได้ใช้
งบประมาณ             

 
 

 

 

 

 

  



 
         

 
   

 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. (ระดับภาคและระดับประเทศ) 

               การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือก "ผีตาโขนเกมส์" ณ อ.เชียงคาน จ.เลย และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจ าปี
การศึกษา 2559 “101 เกมส”์  การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 60,000 บาท  

         
 

 
 
 
     

 

 



 
         

 
   

 

โครงการงานปริวาสกรรม 

 
เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนา 

ร่วมกันจัดงานปริวาสกรรม ในระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์โมกขธรรม วนอุทยาน
สวนลิงดอนเจ้าปู่ เพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป ได้ในการ
อยู่ปริวาสกรรมกับพระภิกษุสงฆ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้มาสมาทาน รักษาศีล เจริญเมตตา ภาวนา 
ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมร่วมกัน การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น     8,800 
บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

      เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลพนา 
ร่วมกันจัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559        
ถึง 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ท าบุญตักบาตรร่วมกัน เพ่ือส่งเริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป การด าเนินโครงการในครั้งใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 7,985 บาท       
(เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน             

 
 
 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 

       เทศบาลต าบลพนา ก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลพนา
สามัคคีวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งห้าแห่งในอ าเภอพนา เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
แสดงต่างๆ ของนักเรียน เทศบาลพนาโดยกองการศึกษา การด าเนินโครงการในครั้งนี้
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

  

 

 



 
         

 
   

 

โครงการโรงเรียนแห่งการคิด (Thinking school) 

กองการศึกษาได้จัดท าโครงการโรงเรียนแห่งการคิด (Thinking school) นี้ขึ้นเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการคิด มุ่งสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
การเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการสอน และ เพ่ือให้นักเรียนได้รับนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ                           

โดยได้จัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด คณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2560           
ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย , โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั้ง อ าเภอ
เมือง จั งหวัดเชียงใหม่  การด าเนินโครงการในครั้ งนี้ ใช้ งบประมาณไปทั้ งหมด                      
378,950 บาท บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเป็นงบตาม
เทศบัญญัติ และงบจากสถานศึกษา 

 
 
 

 

 

 



 
         

 
   

 

โครงการนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต 

       เทศบาลต าบลพนาร่วมกับชุมชนเทพนิมิต หมู่ที่ 8 ต าบลพนา อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดงาน นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต ในระหว่างวันที่    
19-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพนา ให้ประชาชนที่เคารพศรัทธาองค์พระเหลาเทพนิมิตจาก
ทั่วทุกสารทิศ ได้เดินทางมากราบไหว้บูชา นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต ให้ประชาชน
ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมฟังเทศนา ฟังสวดสมโภช เพ่ือขัดเกลาจิตใจ การด าเนินโครงการใน
ครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 19,150 (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 

 

 



 
         

 
   

 

โครงการตลาดนัดวิชาการ 

  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถน าประสบการณ์
ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โครงการตลาดนัดวิชาการ ประจ าปี 2560 นี้ จัดขึ้นเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ.โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) การด าเนินโครงการ
ในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 4,490 (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน จัดขึ้นเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยป้องกันและลด
ปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด ซึ่งก าหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นใน
วันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) การ
ด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์

เทศบาลต าบลพนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันด าเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 13 ประจ าปี 2560 เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์
ไมตรีอันดีงามระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพนา โดย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม้กลอน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ งบประมาณในการด าเนินโครงการ
ในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 39,925.-บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด                                            

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (ตะกร้อพนาคัพ) ครั้งที่ 22 ประจ าปี 2560 จัด

ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายใช้เยาวชนและประชาชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกล

ยาเสพติด งบประมาณในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท

ถ้วน) 

 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

            เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนชาวอ าเภอพนา ได้ก าหนดจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้ สูงอายุแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ เพ่ือเป็นการ
ท าบุญรับปีใหม่ไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพ่ือความเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว งบประมาณในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปทั้งสิ้น 
79,890 (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

   



 
         

 
   

 

     โครงการเพ่ือนใจวัยรุ่น To Be Number One 

 เทศบาลต าบลพนาได้รับจัดสรรงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นเงิน 12,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ

สภาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนาเป็น

ผู้ด าเนินกิจกรรม เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560  ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาล

พนา (สามัคคีวิทยา) 

 

 

 

 

 



 
         

 
   

 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

เทศบาลต าบลพนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนา ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวพนา ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต และ
บริเวณทุ่งนาบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความสามัคคีในระหว่างชุมชน และพัฒนาศักยภาพชุมชน   โดยการจัดกิจกรรม
ประกวดขบวนฟ้อน และกิจกรรมแข่งขันจุดบั้งไฟ เทศบาลพนา โดยกองการศึกษา ได้ตั้ง
งบประมาณสนับสนุนชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือใช้ในการเตรียมขบวนฟ้อน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการในครั้ งนี้ ใช้ไปจ านวนทั้งสิ้น    
124,995 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
   

 

 

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               

ครั้งท่ี 24ประจ าปี 2560 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้ไปจ านวน
ท้ังสิ้น  30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
         

 
   

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ 

เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขึ้น  ประจ าปี  2560                         
เพ่ือเป็นการสนับสนุนบ ารุง พุทธศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน และบุคลากร
ของเทศบาลต าบลพนา จัดให้มีกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง  3 วัดในเขตเทศบาลต าบลพนา ณ 
วัดพระเหลาเทพนิมิต, วัดบูรพา, วัดตรีรัฐประชาสรรค์ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ
ในครั้งนี้ใช้ไปจ านวนทั้งสิ้น 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

           เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2559 เพ่ือควบคุมการขยายตังของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษา โดยได้มีกจิกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  
15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
         

 
   

 

โครงการจัดงานลูกเสือทอ้งถิน่ไทย 
 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ครั้งที ่5 พ.ศ.2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร 
โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 16,625.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 

 
 

 
 
 
 



 
         

 
   

 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลพนา 

     โทร : 045-463076 
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สรุปผลการด าเนนิงานกองช่างเทศบาลต าบลพนา 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 

 

   วิสัยทัศน ์
 
 

   “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
     เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     และพัฒนาเศรษฐกิจพอพียงประชาชนพึ่งตนเองได้” 
 
พันธกจิ 
 1.  การก่อสรา้ง  ปรับปรุง  บ ารุงรกัษาเส้นทางคมนาคม             
ผิวจราจรและระบบการระบายน้ า 
 2.  การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 3.  ก่อสร้าง  ปรับปรุงพัฒนาแหลง่น้ าอุปโภค  บริโภค           
และการเกษตร 
 4.  การจดัวางผังเมือง  ควบคุมอาคาร  และการใช้ที่ดนิอย่าง
เหมาะสม 
 5.  สง่เสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 6.  เพิ่มศกัยภาพการผลิตทางการเกษตร 
 7.  ปรบัปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น     
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นางศักดิ์ศรี ศรีนอก 

 รก.ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 

  

งานธุรการ งานโยธา งานไฟฟ้า งานเคร่ืองจกัรกล 

นางนิภาพรรณ  ไกยสิทธ์ิ 
ผช.เจา้พนกังานธุรการ 

นางสุพร  ศิลา 
นกัการ 

นายอดิศกัด์ิ  มณีเขียว 
ผช.ช่างโยธา 

นายสุรเดช  ไผด่า 
นกัการ 

นายพนัธ์ศกัด์ิ  มหานิล 
ผช.ช่างไฟฟ้า 

นายจนัที  สาระรัตน ์

คนงานทัว่ไป 

นายจตุรภทัร บุตรแกว้ 
ผช.ช่างยนต ์

 
โครงสร้างการบรหิารงานกองช่างเทศบาลต าบลพนา 

 
 
 

ว่าท่ี พันตรีเผชิญลาภ  อินทรจันทร ์
นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 
นางสาวรัตนา  ทั่งทอง 

รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา 
 

นายเทพพิทักษ์  วงละคร     นางศักดิ์ศรี ศรีนอก 
ปลัดเทศบาลต าบลพนา               รองปลัดเทศบาลต าบลพนา 
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งานสาธารณูปโภค 
 
 

 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเพ่ือนปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 75.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300  ตร.ม.   ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ต าบลพนา
ก าหนด  (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ  164,000.-บาท   
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๒.  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยฉกรรจ์ หมู่ที่ 1 ต าบลพนา  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2  เมตร 
ยาว 93  เมตร  หนา 0.15  เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  (กั้นเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2559  )  งบประมาณ  121,700.-บาท  
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๓.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ซอยสุพัฒน์ หมู่ที่ 9 ต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้างริมใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร 

พร้อมฝาปิด คสล.หนา 0.125  เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ 
295,500.-บาท 
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๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิสุทธิ์ หมู่ที่ 10 ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาย 141 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ 194,200.-บาท   
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๕.  ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา                
(เทศบาล 2)  ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  93  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  465  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  งบประมาณ  260,000.-บาท 
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๖.  ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน / อาคารประกอบ / โรงเรียนเทศบาลพนา  (สามัคคีวิทยา) 
ปริมาณงานซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (๔ชั้น),อาคารประกอบ (ห้องน้ า),ห้องโสตทัศน์ศึกษา และอาคาร
เอนกประสงค์ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  งบประมาณ  77,000.-บาท 
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๗.  ควบคุมงานซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  
งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐.-บาท 
 

                                      
 
๘.  ควบคุมงานโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สถานีขนส่งเทศบาลต าบลพนา หมู่ที่ ๘ ต าบลพนา อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ  ตามแบบเทศบาลต าบลพนาก าหนด  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐.-บาท 
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โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขต เทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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โครงการซ่อมแซมถนน / ฝารางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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โครงการดูแลสวนสาธารณะ 

 
1.  ดูแลเกาะกลางถนน  และ สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลพนา 
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2.  ให้อาหารลิงภายในวนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ 
 

       
 

       
 
 



 19 
 

โครงการ ปลูกดอกดาวเรือง 
 
 เพ่ือใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่ส าคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วง           
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่            
๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐   
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โครงการ ปลูกดอกดาวเรือง 
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กิจกรรมที่ร่วมกับ อปท.หน่วยงานอื่นๆ   โครงการตรวจสุขภาพลิงอ าเภอพนา 
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รายงานผลการตรวจสุขภาพลิงและท าหมันลิง ครั้งที่ 2   ในวนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ 
อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  ระหว่างวันที่  8 -  14 ตุลาคม 2560 

 

 
รวมลิงท่ีได้รับการตรวจสุขภาพและท าหมันทั้งสิ้น    113  ตัว 
 ตัวผู้ 53  ตัว  ตัวเมีย  60  ตวั 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ 
รวมเงินรับทั้งหมด (รวมยกยอดเดิม)   88,969.42.-บาท 
รวมรายจ่าย     52,000.-บาท 
คงเหลือในบัญชี ธกส.พนา    36,969.42.-บาท 
 
 

งานธุรการ 
  1.  การรับ –ส่งหนังสือราชการ  ตลอดปีงบประมาณ  2560  งานธุรการ  กองช่าง   
ได้ด าเนินการดังนี้ 
   -  หนังสือรับ จ านวน   187  ฉบับ 
   -  หนังสือส่ง จ านวน   ฉบับ  548 แยกเป็น 
    -  หนังสือส่งภายนอก จ านวน    73  ฉบับ 
    -  หนังสือส่งภายใน จ านวน   475 ฉบับ 
  2.  ค าสั่ง จ านวน  12  ฉบับ 
  4.  การจัดท าฎีกา จ านวน   169 ฉบับ 
  5.  การควบคุมงบประมาณ 
   -  ตั้งจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  3,919,216.-บาท 
   -  เบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  2,185,645.-บาท 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลพนา  กองช่าง   โทร.045-463076 

ที ่ อจ52403/  วันที่              ธันวาคม   พ.ศ. 2560 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลต าบลพนา ปี 2560  

 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

   

  ตามบันทึกข้อความที่  อจ 52401/         ลงวันที่  8  ธันวาคม 2560  งานแผนและ
งบประมาณ เทศบาลต าบลพนา ได้แจ้งให้กองงานสรุปผลการปฏิบัติงานงบประมาณ ประจ าปี 2 560 ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น  
 

   บัดนี้  กองช่าง  เทศบาลต าบลพนา  ได้ท าการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ 
    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

(นางนิภาพรรณ  ไกยสิทธิ์) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


