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        สรุปสถานการณ์การพัฒนาเทศบาล 
     การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
    1.  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 
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เทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง  มีพืชเศรษฐกิจ คือข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
มาก  สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่และเป็นสินค้าส่งออก  เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพท านาและมีการใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนที่ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต และรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายโดยท าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นการลดปัญหาการ
ว่างงานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ในด้านจุดอ่อน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่มาก ไม่มีระบบชลประทาน เกษตรกร
อาศัยน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก  อาชีพหลัก คือ  ท านา จึงท านาได้ ปีละ 1  ครั้ง ไม่สามารถเก็บกักน้ า
ได้เพียงพอท าให้ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอส าหรับท าการเกษตรและไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นได้ ส่วนมากจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ก็ไม่เพียงพอประชาชนยังต้องจับจ่ายซื้อผัก
บริโภคท าให้มีรายจ่ายเพิ่มมากข้ึน จากข้อมูล จปฐ.ปี พ.ศ. 2555 รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือนพบว่า  ประชาชน
มีรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคมาก และพิจารณาในรายละเอียดค่าอาหารจะเห็นว่า เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารที่จ าเป็น (เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ผักฯลฯ) และมีรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่สูง นอกจากนี้
ยังพบว่า ประชาชนมีหนี้สินมาก ทั้งหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนการผลิต และหนี้สินเพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่สามารถกู้ยืมได้ในระบบ ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสิ่งที่ฟุุมเฟือย ไม่มีความจ าเป็น เช่น ค่าบุหรี่ เหล้า ยา
ดอง ค่าบันเทิง หวย การพนัน อยู่ในระดับที่สูงเกินไป นอกจากนี้กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับจากรัฐมี
มาก แต่ไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้จึงยุบหรือยกเลิกกิจกรรมไป 
การค้าการลงทุนในชุมชนมีน้อยเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจลงทุนน้อย   ด้านโอกาส  รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาด 
รวมทั้งนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ SMEs  กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจังหวัดอ านาจเจริญ มีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชุมชน ส่วนในด้านอุปสรรค พบว่า ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดกลาง 
    เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาล
ต าบลพนาแล้ว  เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ถ้ามีการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยน่าจะได้ผล โดยเฉพาะ
การผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นเพ่ือ
เป็นทางเลือกด้านการตลาด และลดต้นทุนการผลิต และจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
 

   2.  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
  ในด้านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมี
สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา 2 แห่ง (มี 1 แห่งที่ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น)  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีโรงเรียนสาธิตอนุบาลเทศบาลพนา (เทศบาล 2) 1 แห่ง มีศูนย์การ
เรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-เทศบาลต าบลพนา 1 แห่ง ซึ่งมีผู้เข้าเรียนตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่ 1 แห่ง เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน  
เทศบาลต าบลพนารับถ่ายโอนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ อัตราครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พิจารณาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  ยังเป็นสังคมกึ่งชนบทที่เอ้ืออาทรต่อกัน ด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี จากข้อมูล จปฐ.ปี พ.ศ.2555 พบว่าอยู่ในเกณฑ์เปูาหมาย           
มีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน นับถือศาสนาพุทธและมีพระ
เหลาเทพนิมิตที่ประชาชนเลื่อมใส  ศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีพุทธลักษณะที่งดงาม มีชื่อเสียง
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชนมีสมาชิกจ านวนมาก  
สามารถให้บริการและลดภาระของทางราชการได้ในระดับหนึ่ง  ในด้านจุดอ่อน  พิจารณาในด้านครอบครัวยัง
มีปัญหาขาดความอบอุ่น เนื่องจากมีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นจากปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้ วัยแรงงาน
ทิ้งบุตรหลานให้ผู้สูงอายุดูแล สถานพยาบาลไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ท าให้ประชาชนไปใช้บริการไกลและไม่ได้
รับบริการที่ดีพอ  ยังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้โอนมาสังกัดเทศบาลท าให้การบริหาร
จัดการด้านการศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ ในด้านโอกาส ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชนและประชาชน
มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น มีหน่วยงานของ
รัฐหลายหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาสังคม  ในด้านอุปสรรค  กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศท าให้วิถีชีวิตชุมชน
เปลี่ยนไปและฟุุมเฟือยจากวัตถุนิยม   

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเทศบาลต าบลพนาแล้ว เห็นว่า
ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลมีโครงสร้างการศึกษาดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ เพ่ือให้เป็นสังคมที่น่าอยู่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือไม่ให้ลุ่มหลงกับกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระเหลาเทพนิมิตให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
 

   3.  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง  เห็นว่า  มีปุาไม้
เบญจพรรณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ปุาสงวน(วนอุทยานดอนเจ้าปูุ)ที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ปุา (ลิงแสม) 
อาศัยอยู่จ านวนมากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ส าหรับสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและ
เสียงในเขตชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนให้ความสนใจและ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่ช่วยลดปริมาณขยะใน
ชุมชน ในด้านจุดอ่อน แหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่มีน้อยและมีสภาพตื้นเขิน รับน้ าและเก็บกักน้ าได้ปริมาณ
น้อย เทศบาลไม่มีสถานที่ก าจัดขยะของตนเองอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก ใน
ด้านโอกาส กระแสสังคมเร่งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รัฐบาลสนับสนุนการปลูกพืช/พลังงานทดแทน ในด้าน
อุปสรรค ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติปกติ 
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  เมื่ อวิ เคราะห์จุ ดแข็ ง  จุ ด อ่อน  โอกาส  และอุปสรรคแล้ ว เห็นว่ า  ศักยภาพด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลพนา มีปุาไม้เบญพรรณที่อุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควร แต่
ก็ควรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูให้ อุดมสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้นด้วยการปลูกทดแทนส่งเสริมและพัฒนาวนอุทยาน                
ดอนเจ้าปูุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ควรพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถเก็บกักน้ า
ให้ ได้ปริมาณมากและเพียงพอเ พ่ือใช้ ในการเกษตรและช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ ง                  
การรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
   4.  การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความ
เป็นผู้น าที่ดี มีศักยภาพสูง ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีการปรับกระบวนการในการบริหาร
จัดการให้มีความทันสมัย มีสภาพคล่องตัวมากขึ้น บุคลากรมีเพียงพอและมีความรู้ ความสามารถได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เห็นความส าคัญของกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับดี มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ในด้านจุดอ่อน มีงบประมาณน้อยแต่
มีภาระค่าใช้จ่ายมากหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมาก การด าเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการด าเนินงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานนาน
ต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ่อย ในด้านโอกาส นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนต่อการบริหารราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในด้านอุปสรรค เห็นว่า การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินจัดสรรเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ

บริหารจัดการของเทศบาลต าบลพนา สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในภาพรวมได้ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  การบริหารจัดการ 
     1.1  การบริหารงาน 
            -  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น าที่
ดี มีศักยภาพสูง 
            -  มีการปรับกระบวนการในการบริหาร
จัดการให้มีความทันสมัย มีสภาพคล่องตัวมากขึ้น 
     1.2  บุคลากร 
            - บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     1.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
            - มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ 
     1.4  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
            - การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับดี 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - มีพืชเศรษฐกิจ คือข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี 
     - เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
ท านา 
     - มีการใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยการท าปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิต และรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่าย 
      - ไม่มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความ
จ าเป็นพื้นฐาน 

   
   1.1  การบริหารงาน 
            - มีงบประมาณน้อยแต่มีภาระค่าใช้จ่ายมาก
หรือโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมาก  
 
 
     1.2  บุคลากร 
            - บุคลากรในสังกัดลดลง 
 
     1.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
            -  วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานมีอายุการ
ใช้งานนาน 
    1.4  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  -ไม่มี- 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่มาก  
     - ไม่มีระบบชลประทาน เกษตรกรอาศัยน้ าตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้
เพียงพอ 
     - ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
     - ประชาชนมีรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภค
บริโภคมาก และมีรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่สูง  
     - ประชาชนมีหนี้สินมาก  
     - ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสิ่งฟุุมเฟือย ไม่มีความ
จ าเป็น เช่น ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง ค่าบันเทิง หวย การ
พนัน อยู่ในระดับที่สูงเกินไป  
     - กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับจากรัฐมีมาก 
แต่ไม่มีความเข้มแข็ง  
     - การค้าการลงทุนในชุมชนมีน้อยเนื่องจาก
ประชาชนให้ความสนใจลงทุนน้อย 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
3.  ด้านสังคม 
     - มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา 2  แห่ง  
(มี 1 แห่งที่ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น)   
     - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง มีผู้เข้าเรียนตาม
เกณฑ์  
     - มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพ้ืนที่  1  แห่ง  
    - มีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา             
(เทศบาล 2)  1 แห่ง 
    - มีศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลพนา  1  แห่ง   
     - เทศบาลต าบลพนารับถ่ายโอนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เต็มที่ 
     - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์
ที่ควบคุมได้ 
     - เป็นสังคมกึ่งชนบทที่เอ้ืออาทรต่อกัน  
     - ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  
     - มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน  
     - มีพระเหลาเทพนิมิตที่ประชาชนเลื่อมใส 
ศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีพุทธลักษณะ
ที่งดงาม มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก  
     - มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชนมี
สมาชิกจ านวนมาก 

3.  ด้านสังคม 
     - มีปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว ทิ้งบุตร
หลานให้ผู้สูงอายุดูแล 
     - มีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นจากปัญหา
เศรษฐกิจ  
     - สถานพยาบาลไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ท าให้
ประชาชนไปใช้บริการไกล และไม่ได้รับบริการ            
ที่ดีพอ  
     - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 1 แห่ง 
ไม่ได้โอนมาสังกัดเทศบาลท าให้การบริหารจัดการด้าน
การศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - มีปุาไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่
ปุาสงวน(วนอุทยานดอนเจ้าปูุ)ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
     - มีสัตว์ปุา (ลิงแสม) อาศัยอยู่จ านวนมาก 
     - สิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
ในเขตชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ส่งผลกระทบ และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
     - ประชาชนให้ความสนใจและด าเนินการก าจัด
ขยะมลูฝอยในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพที่ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - แหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่มีน้อยและมี
สภาพตื้นเขิน 
     - ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

1.  การบริหารจัดการ 
     - นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนต่อการบริหาร
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่น 
     - มีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
และให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.  การบริหารจัดการ 
     - การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอด
สารพิษ  
     - นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก  
     - นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ SMEs   
     - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 
และจังหวัดอ านาจเจริญมีนโยบายส่งเสริมการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
     - ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     - นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
     - ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มาใช้ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  
     - ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับกลไกตลาดกลาง 
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โอกาส อุปสรรค 

3.  ด้านสังคม 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเอกภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น  
     - ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
     - มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เน้นการ
พัฒนาสังคม     

3.  ด้านสังคม 
     - กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศท าให้วิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนไปและฟุุมเฟือย 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - กระแสสังคมเร่งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
     - รัฐบาลสนับสนุนการปลกูพืช/พลังงานทดแทน  

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ปกติ 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปี 2555 
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การจัดท างบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  
   ผู้บริหารเทศบาลต าบลพนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่  23  กันยายน  2554  โดย
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ  ดังนี้   

ที่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ปรากฏในแผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 ค่าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

2 ค่าโครงการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม 5 ส ในส านักงาน 5,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

3 ค่าจัดงานรัฐพิธ ีพิธีทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ   80,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

4 ค่าโครงการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 
 

บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

5 ค่าโครงการประชาคมเพื่อการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 5,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

6 
  

โครงการจัดท าระบบขอ้มูลสารสนเทศ การส่ือสาร 
และการประชาสัมพันธ ์

 
60,000 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ส านักปลัดเทศบาล   

  

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 330,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

8 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน 7,500 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

9 
  

อุดหนุนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ(โครงการอบรม- 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน) 

15,000 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
  

  
  

10 
  

อุดหนุนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ(ศูนย์ข้อมูล 
บริหารงานบุคคลของอปท.จังหวัดอ านาจเจริญ 2555) 

3,000 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
  

  
  

11 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 10,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

12 อุดหนุนทื่ท าการปกครองอ าเภอพนา(ศตส.อ าเภอพนา) 15,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

13 อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรพนา 15,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

14 
  

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา  วิจัย  ประเมินผลส ารวความพึงพอใจ 
ของประชาชน 

5,000 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
  

  
  

15 ค่าบ ารุงรักษา   และปรับปรุงครุภัณฑ์   180,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม ประชุม บุคลากร) 250,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล   

17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ อปพร.  35,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

18 
  

ค่าโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน 
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพลเรือน  ประจ าป ี 2555 

10,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล 
  
  

19 
  

โครงการรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
และโรงเรียน (ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ของรัฐบาล) ประจ าป ี 
2555 

10,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล 
  
  

20 
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 
2555 5,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   
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21 
โครงการปูองกันสาธารณภัย และลดปัญหาอุบัตภิัยในเขต
เทศบาล 100,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

22 รายจ่ายในกิจการจราจร 5,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

23 โครงการรณรงค์ปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 7,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

24 ค่าบ ารุงรักษา   และปรับปรุงครุภัณฑ์   40,000 รักษความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม ประชุม บุคลากร) 15,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(งานเทศกิจ) 8,000 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   

27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม ประชุม บุคลากร) 10,000 บริหารงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน   

28 
  

โครงการปรับปรุง ทบทวนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

80,000 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

กองคลัง 
  

  
  

29 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้และสร้างแรงจูงใจในการช าระ
ภาษีฯ 10,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง   

30  ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 15,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง   

31  อุดหนุนอบต.จานลาน (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างฯ) 57,500 บริหารงานทั่วไป กองคลัง   

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 20,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

33 โครงการรณรงค์และควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก 20,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

34 โครงการรณรงค์และควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 15,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

35 โครงการรณรงค์และควบคุมปูองกันโรคไข้หวัดนก 5,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

36 อุดหนุนชมรมอาสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 50,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

37 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

38 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม ประชุม บุคลากร) 20,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

39 โครงการประกวดความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนา 10,000 เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ   

40 อุดหนุนเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ(ใหบ้ริการก าจัดขยะมูลฝอย) 30,000 เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ   

41 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม ประชุม บุคลากร) 10,000 เคหะและชุมชน กองช่าง   

42 โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกยีรติ 10,000 การเกษตร กองช่าง   

43 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร(check  dam) 5,000 การเกษตร กองช่าง   

44 
 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชด าร ิ
เศรษฐกิจพอเพียง 5,000 

การเกษตร 
 

กองช่าง 
 

 
 

45 
  

โครงการนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น) 

30,000 
 

การศึกษา 
 

กองการศึกษา 
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46 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กและ 
เยาวชนในเขตเทศบาล 130,000 

การศึกษา 
 

กองการศึกษา 
  

  
  

47 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาฯ 190,560 การศึกษา กองการศึกษา   

48 
  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลศึกษาของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) 

95,280 
 

การศึกษา 
 

กองการศึกษา 
  

  
  

49 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 120,000 การศึกษา กองการศึกษา   

50 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000 การศึกษา กองการศึกษา   

51 ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,000 การศึกษา กองการศึกษา   

52 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 การศึกษา กองการศึกษา   

53 ค่าเช่ือมต่ออินเตอร์เนตโรงเรียนในสังกัด 9,600 การศึกษา กองการศึกษา   

54 ค่าซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,228,090 การศึกษา กองการศึกษา   

55 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) 873,600 การศึกษา กองการศึกษา   

56 ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพา 80,600 การศึกษา กองการศึกษา   

57 ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดตรีรัฐประชาสรรค์ 80,600 การศึกษา กองการศึกษา   

58 ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นฯ 50,000 การศึกษา กองการศึกษา   

59 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 30,000 การศึกษา กองการศึกษา   

60 สังกัด อปท. 
 

การศึกษา กองการศึกษา   

61 
  

อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล 5 ชุมชนในการส่งเสริม 
การเรียนรู้ชุมชน 

18,250 
 

การศึกษา 
 

กองการศึกษา 
  

  
  

62 อุดหนุน อบจ.อุบลราชธานี (โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท) 25,000 การศึกษา กองการศึกษา   

63 
อุดหนุน อปท.ที่รับเป็นเจ้าภาพโครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
ไทย 20,000 การศึกษา กองการศึกษา   

64 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพนา(โครงการอาหารกลางวัน) 707,200 การศึกษา กองการศึกษา   

65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม ประชุม บุคลากร) 40,000 การศึกษา กองการศึกษา   

66 ค่าใช้จ่ายจัดงานปรวิาสกรรม 10,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

67 ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 25,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

68 ค่าใช้จ่ายจัดงานสงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

69 ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 10,000 ศาสนาวัฒนธรรมและ กองการศึกษา   
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นันทนาการ 

70 ค่าใช้จ่ายในงานท าบญุวันเข้าพรรษา 10,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

71 ค่าใช้จ่ายงานท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 10,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

72 
  

ค่าใช้จ่ายโครงการพางายลิง แรลลี่จักรยาน  ย้อนรอยต านาน 
เมืองพนา ครั้งที่ 2 

20,000 
 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
  
  

  
  

73 
  

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย 

50,000 
 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
กองการศึกษา 

  
  
  

74 
  

อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล 5 ชุมชนในการจัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟ ประจ าป ี 2555 

25,000 
 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
กองการศึกษา 

  
  
  

75 
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา (ชุมชนบูรพา
พัฒนา)             5,000 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ กองการศึกษา   

76 
  

อุดหนุนโครงการจัดงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต       
(ชุมชนเทพนิมิต) 

10,000 
 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
กองการศึกษา 

  
  
  

77 อุดหนุนอบต.ไม้กลอน (โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ) 15,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

78 อุดหนุนอบต.ไม้กลอน (โครงการแห่เทียนพรรษา) 15,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

79 อุดหนุนอบต.พนา (โครงการประเพณีลอยกระทง) 15,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

80 
อุดหนุนอบต.จานลาน (โครงการสืบสานต านานประเพณีบุญ
มหาชาต ิ 15,000 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ กองการศึกษา   

81 อุดหนุนทต.พระเหลา (โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร) 15,000 
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ กองการศึกษา   

82 รายจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 307,200 งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล   

83 รายจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ 42,000 งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล   

84 รายจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส ์ 34,800 งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล   

85 
  

รายจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือสงเคราะห์ - 
ผู้ประสบสาธารณภยั 

50,000 
 

งบกลาง 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
  

  
  

  รวม 5,573,940 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เทศบาลต าบลพนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโดยแยกเป็นในแต่ละแผนงาน  ดังนี้   
 

***********แทรกตารางเอ็กเซลทีอ่ยู่ในเทศปี 55  เอามาลงไว้*********** 
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   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนเป็นไปในลักษณะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ             
การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้ลดต้นทุนการผลิต ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร 
โดยเฉพาะท านาข้าวผลผลิตหลัก คือ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี เพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในช่วง
เสร็จสิ้นฤดูการท านา ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มท าอาหาร
โต๊ะจีน อย่างไรก็ตามปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรมีราคาแพง 
เทศบาลต าบลพนาจึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนด้าน
การเกษตรใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรด้วยดี ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้
ภายในครอบครัวเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ. นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการท านา การ
รวมตัวของกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งไม่ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วย
การก่อสร้างตลาดสดแห่งใหม่ ก่อสร้างสถานีขนส่ง และก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพ่ือให้เช่าค้าขายก่อให้เกิด
รายได้ต่อเทศบาลและประชาชน 
  
 
 

    ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และบริการสาธารณสุขครอบคลุมมากขึ้น 
ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยออกก าลังกายด้วยรูปแบบการออกก าลังกายที่หลากหลายมากขึ้นมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น กลุ่ มออกก าลั งกายด้วยการเต้นแอโรบิก  เต้นบาสโลป               
กลุ่มไทเก๊ก เล่นกีฬา แต่ยังขาดลานกีฬาในชุมชน นอกจากนี้ เทศบาลต าบลพนายังได้น าโครงการ                
ด้านสาธารณสุขมาบริการประชาชนซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร โครงการรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น                 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ เกิดจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ             
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมากข้ึน 
 การจัดสวัสดิการที่ดีในชุมชน ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในอัตราที่เพ่ิมขึ้น    
มีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการในชุมชนขึ้น เช่น กลุ่มกองบุญสัจจะสวัสดิการ
ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ  

การประเมนิประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ ปี 2555 

ด้านเศรษฐกจิชุมชน 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 



แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2558 – 2560 ) เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ      38  

 

  การจัดการศึกษา เทศบาลต าบลพนามีโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคี วิทยา) อยู่ในสังกัด               
ท าให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาได้เต็มที่ มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ลงสู่โรงเรียนแห่งนี้เพ่ือ         
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้การสนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
   การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลพนา         
มีภาคีเครือข่าย ชมรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน สถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอพนา และหน่วยงานปกครอง ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัยห่างไกล    
ยาเสพติด ได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยได้ทันท่วงที 
  
 
 

 เทศบาลต าบลพนาเป็นชุมชนที่ยังไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก การก าจัดขยะมูลฝอย
ในชุมชนจึงท าได้ง่ายโดยการเผาหรือฝังกลบ แต่มีปัญหาไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็นของตนเอง ประชาชนให้
ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดได้ในระดับดี เทศบาลต าบลพนาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากมาย เช่น โครงการรณรงค์ท าความสะอาดในวันส าคัญของ
ชาติ โครงการประกวดความสะอาดในชุมชน โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีชุมชน
ต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้น าไปปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกชุมชน  
     ส่วนการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติยังท าได้ไม่ดี ประชาชนมีปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งเพราะไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถเก็บกักน้ าได้มาก และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเกษตร เทศบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ท าการขุดลอกล าห้วยพระเหลาเพ่ือไม่ให้ตื้นเขิน
และเก็บน้ าได้มากขึ้น ส่วนปุาไม้ เทศบาลได้รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกปุา ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในชุมชน   
     
 
 
 

    เทศบาลต าบลพนาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
จะมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมเสนอความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการในชุมชน ร่วม
ด าเนินการ และร่วมตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน ในการพัฒนาองค์กรใช้กิจกรรม 5ส ในการจัดระเบียบ
สถานที่ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจ เกณฑ์
ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 80  
จึงถือได้ว่าการให้บริการของเทศบาลสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ในระดับดี การบริหารงานแบบมุ่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้านการบริการจัดการ 
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ผลสัมฤทธิ์น ามาซึ่งความส าเร็จมากมาย สามารถได้รับรางวัลการประกวดที่หน่วยงานรัฐได้จัดขึ้น อาทิเช่น 
รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    
 
 
 

    การคมนาคมในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาขึ้นจากเดิมมาก มีการก่อสร้างถนน จากเดิมถนน
ในเขตเทศบาลเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังขาดการระบายน้ าที่ดี ปัจจุบันได้รับ
การพัฒนาขึ้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าเพ่ือระบายน้ าเสียออกจากชุมชน  และถนน
สายหลักได้ปรับปรุงโดยท าการโอเวอร์เรย์ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลต าบลพนา ได้ประสานงานกับการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพนา และการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอตระการพืชผลให้มีการขยายเขตการให้บริการ
ไฟฟูาแสงสว่าง และไฟฟูาสาธารณะตามถนนใหญ่ และถนนภายในเขตเทศบาล แต่ไฟฟูาสาธารณะยังไม่
ครอบคลุมไปถึงในเขตชุมชน ซอยต่าง ๆ เทศบาลต าบลพนาได้โอนภารกิจการให้บริการน้ าประปาให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาค ท าให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลได้รับบริการน้ าประปาท่ีสะอาด และพอเพียง แต่มีปัญหา
ราคาน้ าประปาแพง 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 


