
 
ประกาศเทศบาลต าบลพนา 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลพนา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการเทศบาลต าบลพนา ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลต าบลพนา  
    ""ภายใน ปี 2565 คุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลต าบลพนาจะดีข้ึนทุกด้าน เป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) สะอาดน่าอยู่ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนา ควบคู่กับการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศสู่
มาตรฐานสากล" " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลพนา  
    1.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ส่งเสริมพัฒนาการ บริการและการท่องเท่ียว  
    2.ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
    3.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน  
    4.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
    5.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาอาเซียน  
    6.บ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
    7.ปกป้องสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง  
    8.ส่งเสริมให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
    9.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  
    10.จัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์ 
     
ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของเทศบาลต าบลพนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
        1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. สาธารณสุข 
        3. การพาณิชย ์
 
    ด้านสังคม 
        1. งบกลาง 
        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. บริหารงานท่ัวไป 
        4. การรักษาความสงบภายใน 
        5. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        6. บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        7. ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        8. ไม่ก าหนดระดับ 
        9. สาธารณสุข 
 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สาธารณสุข 
 
    ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. สร้างความเข้มแข็ง 
 
    ด้านการท่องเท่ียว 
        1. การรักษาความสงบภายใน 
 



    ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 
        1. บริการชุมชนและสังคม 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลพนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 

3 130,000.00 5 240,000.00 9 1,860,000.00 6 260,000.00 7 21,260,000.00 

ด้านสังคม 47 20,372,610.00 61 21,933,510.00 143 43,329,210.00 132 44,771,710.00 133 100,015,310.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 700,000.00 13 1,430,000.00 23 7,895,000.00 24 8,895,000.00 21 1,995,000.00 

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

2 20,000.00 4 1,070,000.00 98 74,012,000.00 32 27,912,000.00 6 36,030,000.00 

ด้านการท่องเท่ียว 0 0.00 0 0.00 1 270,000.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

33 2,123,266.00 47 2,887,320.00 66 4,744,320.00 60 8,586,000.00 58 3,095,000.00 

รวม 89 23,345,876.00 130 27,560,830.00 340 132,110,530.00 254 90,424,710.00 225 162,395,310.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลพนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 14,668,620 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 2 15,000.00 

ด้านสังคม 29 14,036,620.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ด้านการท่องเท่ียว - - 

ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 15 597,000.00 



รวม 47 14,668,620.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลพนา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ต าบลพนา 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม
สตรีในชุมชน - เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน - เพื่อส่งเสริม
บทบาทของสตรี  

-ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีในเขต
เทศบาล - ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ/การ
ประกอบอาชีพ 

2.  
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในเขต
เทศบาลต าบลพนา 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

-เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี 
ผู้ว่างานผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ  

-กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 50 คน 

3.  ด้านสังคม 
โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้
แก่ผู้สูงอาย ุ

3,058,800.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ข้ึนทะเบียน
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ไว้แล้วกับ
เทศบาลต าบลพนา  

ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียน กับเทศบาลต าบล
พนา 

4.  ด้านสังคม 
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 

1,372,300.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพท่ี
ได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้
แล้วกับเทศบาลต าบลพนา  

ผู้พิการท่ีได้ข้ึนทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบ้ีย 
ความพิการ กับเทศบาลต าบลพนา 

5.  ด้านสังคม 
โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม 

48,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท่ีได้ข้ึน
ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้แล้ว
กับเทศบาลต าบลพนา  

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้ลงทะเบียน กับเทศบาล
ต าบลพนา 

6.  ด้านสังคม 
โครงการโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลพนา 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกัน  
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่
อ้างว้างเดียวดาย  
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น  

- ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จ านวน 50 คน 

7.  ด้านสังคม 

โครงการขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณเพื่อป้องกันและ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดจาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อให้เยาวชน/แกนน า/ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ
ให้แก่เยาวชนฯ  
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- ลดปัญหาการน าเข้ายาเสพติดตาม
แนวชายแดน  

- อุดหนุนศูนย์ อ านวยการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ 

8.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานประเพณีบุญปริวาส
กรรม 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรม
ทางศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ินฮีต 12 
คลอง 14  
๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษา
หลักธรรม ค าสอน และน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน  

จัดงานประเพณีบุญปริวาสกรรม จ านวน 9 
วัน 

9.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม 
(นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน  
๒) เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม และจริยธรรม  

จัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการ
องค์พระเหลาเทพนิมิต) จ านวน 3 วัน ณ 
วัดพระเหลาเทพนิมิต 

10.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญ
เดือนหก) 

0.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

๑) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ิน  

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ปี
ละ 1 ครั้ง 



วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๒) เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรม
ทางศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ินฮีต 12 
คลอง 14  

11.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมเมืองพนา 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  
๒) เพื่อสร้างโอกาสให้คนจาก
ท้องถ่ินอื่นหรือนักท่องเท่ียวได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองพนา  
3) เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานของทุกภาค
ส่วน  

จัดงานสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เมืองพนา จ านวน 5 วัน 

12.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ิน  
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นึกถึง
บุญคุณผู้สูงอาย ุ 
3) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ิน  

จัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ทุกปี 

13.  ด้านสังคม 
โครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึน 
ปีใหม ่

8,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อเป็นการเถลิงศกพุทธศักราช
ใหม ่ 
2) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยไว้  

จัดงานวันข้ึนปีใหม่จ านวน 1 วัน 

14.  ด้านสังคม 
โครงการขอรับเงินสนับสนุนจัดงาน
ประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปี
จังหวัดอ านาจเจริญ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

สนับสนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง
และงานประจ าปีจังหวัด
อ านาจเจริญ 

สนับสนุนการจัดงานประเพณี ฮีตสิบสอง
และงานประจ าปีจังหวัดอ านาจเจริญ 

15.  ด้านสังคม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก  
2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
เด็ก  

จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลพนาทุกปี 

16.  ด้านสังคม โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและแสดงความสามารถ
ทางด้านการกีฬา  
๒) เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่าง
ชุมชนกับเทศบาล  

จัดการแข่งขันกีฬา 5 ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนา 

17.  ด้านสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
อปท. ได้ออกก าลังกาย  
2) เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีในกลุ่ม
อปท.ในเขตอ าเภอพนา  

จัดการแข่งขันกีฬา/อุดหนุน อปท.เจ้าภาพ
(หมุนเวียน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 5 อปท.ในเขตอ าเภอ
พนา 

18.  ด้านสังคม 
โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ระดับ
ภาค/ประเทศ) 

60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

๑) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา  
๒) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออก
ก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

ส่งนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคี
วิทยา) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือและระดับประเทศ 



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

19.  ด้านสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านการกีฬา  
๒) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังกายใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  

จัดโครงการแข่งขันกีฬาตระกร้อพนาคัพ/
จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแท็กซี่คัพ 

20.  ด้านสังคม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เฉลิม
พระเกียรติให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนา ปีละ 1 ครั้ง 

21.  ด้านสังคม 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานทางวิชาการและงานธุรการ กอง
การศึกษา 

84,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างให้งาน ทางวิชาการ
และงานธุรการกองการศึกษา มี
คุณภาพประสิทธิภาพและส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

จ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ ปฏิบัติงานวิชาการ
และงานธุรการในสังกัดกองการศึกษา
จ านวน 4 ราย  

22.  ด้านสังคม 
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับภาค 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีคุณภาพมากข้ึน  
2) เพื่อฝึกประสบการณ์ของเด็กและ
เยาวชนให้กล้าแสดงออกในทางท่ีดี  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลพนา
เข้าร่วมโครงการจ านวน 100 คน 

23.  ด้านสังคม 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

300,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบให้พร้อมส าหรับ
การใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนในสังกัดท้ัง 2 
โรงเรียน 

24.  ด้านสังคม โครงการตลาดนัดวิชาการ 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของนักเรียนและครู  
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
ประสบการณ์การท างานของครู  

จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
และครู ณ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคี
วิทยา) ปีละ 1 ครั้ง 

25.  ด้านสังคม โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1,511,410.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียน
ในระดับก่อนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษา 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

26.  ด้านสังคม 
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ินแห่งชาติ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ด้าน
การเรียนลูกเสือให้กับนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคี
วิทยา) 

ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล
พนา (สามัคคีวิทยา) เข้าร่วมโครงการทุกปี 

27.  ด้านสังคม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) , โรงเรียน

6,919,110.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลพนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 



อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล๒) 
, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา 

การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

28.  ด้านสังคม 
โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถ่ิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

ส่งนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลพนา 2 แห่ง เข้าร่วมแสดงผลงานใน
ระดับภาคและระดับประเทศ 

29.  ด้านสังคม 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลต าบลพนา 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนและ
เยาวชน  
๒) เพื่อสร้างนักเรียนและเยาวชนให้
เป็นคนดีของสังคม  

จัดอบรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลพนา ปีละ 
1 ครั้ง 

30.  ด้านสังคม 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาย
อาชีพหลักสูตรปวช. วิทยาลัยเทคนิคหัว
ตะพานเทศบาลต าบลพนา 

200,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวิชาชีพ  
๒) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน  

จ้างหัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลต าบลพนา 

31.  ด้านสังคม 
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค
เอดส ์

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลพนา มีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องเอดส์ เพศศึกษา
และอนามัยเจริญพันธ์ สามารถน า
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ครอบครัวชุมชน สังคม ได้ 

-เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล
ต าบลพนา จ านวนอย่างน้อย 50 คน 

32.  
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเงินอุดหนุนเทศบาลต าบล ไก่
ค าในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสียเพื่อควบคุมและก าจัดภาวะ
มลพิษที่มีต่อสุขภาพและสวัสดิภาพและ
คุณภาพชีวิตของ ประชาชน 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัด
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  

-ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ น้ าเสีย ได้รับ
การก าจัดอย่าง ถูกต้อง 

33.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานและศึกษาดูงานบุคลากร
เทศบาลต าบลพนา 

210,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ 
เพิ่มเติม และเพิ่มทักษะในการ
ท างาน  
- เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์มา
พัฒนา ท้องถ่ินให้เจริญต่อไป  
- เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
การม ีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

- บุคลากรได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 
หลักสูตร/คน/ปี - จัดอบรมเอง  
- ส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับ หน่วยงาน
ภายนอก - ทัศนศึกษาดูงานอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

34.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อให้บริการประชาชนท่ี สะดวก
ลดเวลาในการมาติดต่อ ราชการ  
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว สาร
ของเทศบาลให้ประชาชน ได้รับรู้
อย่างทั่วถึง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดี กับประชาชนในเขตเทศบาล  

- จัดหน่วยบริการ เคลื่อนท่ีออกให้บริการ 
ประชาชนเดือนละ/1 ครั้ง 

35.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส  5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ของอาคารสถานท่ี  
- เพื่อลดอุบัติเหตุในการท างาน  
- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ พัฒนา
สถานท่ีปฏิบัติงาน  

- จัดกิจกรรมอบรม - จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ทุกพื้นท่ีท้ังในและนอก อาคารส านักงาน 
ตรวจประเมิน 2 ครั้ง/ปี ส านักงานงาน
เทศบาล โรงเรียน ในสังกัด ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย- เทคนิคหัวตะพาน-เทศบาล 
ต าบลพนา และศูนย์พัฒนา- เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลพนา "สถานท่ีท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน" 

36.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการประชาคมเพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน  

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการ
เสนอปัญหา/ความต้องการ ในชุมชน  

- จัดเวทีประชาคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ครอบคลุม 5 ชุมชน  
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของชุมชน 



- เพื่อให้การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน
มาจากปัญหาความต้องการของ
ชุมชนโดยแท้จริง  
- เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ของประชาชน  

37.  
ด้านการบรหิารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลท้องถ่ิน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ เจ้าหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง  
-ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกต้ัง  
-ค่าใช่จ่ายในการเลือกต้ัง ฯลฯ 

38.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนสนับสนุนกิจการเหล่า
กาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ
เหล่ากาชาดจังหวัด อ านาจเจริญ 
และช่วยเหลือ ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดหา
รางวัลในการออกร้าน มัจฉากาชาด  
- เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ 
สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาด 
จังหวัดอ านาจเจริญ  

- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด อ านาจเจริญ 

39.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการทบทวนและปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

280,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

- เพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนท่ีภาษี
ระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ  
-เพื่อให้มีข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสีย
ภาษีถูกต้องครบถ้วน เพื่อน าข้อมูลท่ี
ได้ ไปพัฒนาในระบบการจัดท าแผน
ท่ีภาษีในระบบคอมพิวเตอร์  

- จัดเก็บข้อมูลใหม่และ ปรับปรุงข้อมูลเดิม
ของทรัพย์สินในเขตเทศบาล เต็มพื้นท่ี 2.8 
ตร.กม. รวม 5 ชุมชน  
- จัดจ้างลูกจา้ง โครงการในต าแหน่ง ช่าง
แผนท่ีภาษี 1 คน และเจ้าหน้าท่ีบันทึก 
ข้อมูล 1 คน และ พนักงานเก็บเงิน 1 คน  
- จัดซื้อครุภัณฑ์และ วัสดุในการปฏิบัติงาน 

40.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้น าชุมชน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อให้กรรมการชุมชนและผู้น า
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น  
- เพื่อให้กรรมการชุมชนและผู้น า
ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของเทศบาล  
- เพื่อให้กรรมการชุมชนและผู้น า
ชุมชนได้เห็นความส าคัญในการเข้า
มามีบทบาทใน ท้องถ่ินของตนเอง  

- จัดประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

41.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดอบรมให้กับประชาชนท่ีสนใจ
การ ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มข้ึน  

ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีสนใจ เข้าร่วม
อบรมการส่งเสริมอาชีพ 

42.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและ
หน้าท่ี ของสตรี 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่มสตรี ท้ังเด็ก และผู้ใหญ่
รู้จัก บทบาทหน้าท่ีและสิทธิท่ีของ
ตนเอง  

สตรีในเขตเทศบาลท่ีร่วมรับ การอบรม
หน้าท่ีและสิทธิของตนเอง 

43.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ ปลอดภัย จาก
โรคไข้เลือดออก  
-เพื่อควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก  

- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์  
-ฉีดยาพ่นยุง 3 ครั้ง/ปี  
-จัดกิจกรรมรณรงค์ 

44.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและท าหมันสัตว์เลี้ยงในเขต
เทศบาล ต าบลพนา 

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

- เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก โรค
พิษสุนัขบ้า  
-เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และท าหมันให้สุนัขและแมว  

- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์  
- ฉีดวัคซีนป้อกันโรค พิษสุนัขบ้าและท า
หมัน สัตว์เลี้ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

45.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า (ขับเคลื่อน 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

12,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

-เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการ
ติดเช้ือ ท่ีถูกสุนัขกัดและป้องกันการ
เกิด โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเขต
เทศบาล ต าบลพนา  

-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 
370 ตัว 



เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

46.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาล ต าบลพนาให้
มีบุคลากร ท่ีสามารถ ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ จัดสา
ธารณภัยเบื้องต้น  
3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติ งาน
ด้านกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน  

เทศบาลต าบลพนาส่งจิตอาสา ภัยพิบัติ 
จ านวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม 

47.  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

1.เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู 
ก. และให้ทีมครู ก.เป็นผู้เผยแพร่
วิธีการ จัดท าหน้ากากอนามัยใน
พื้นท่ี  
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน สามารถป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ด้วยตนเอง 3.เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่ ประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019  

1.มีทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ซึ่ง
ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชน อสม. จิตอาสา กลุ่มสตร ีและ
ประชาชนท่ีสนใจ  
2.ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. มีความรู้ และ
ทักษะในการจัดท าหน้ากากอนามัย ไว้ใช้
ในครัวเรือน และสามารถถ่ายทอด องค์
ความรู้ ตลอดจนสามารถสอนวิธีการ 
จัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ท่ี
สนใจ ๓.ประชาชนเกิดความตระหนักและ
สามารถ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเร่ิมจากตนเอง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลพนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 14,451,620 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 14,218,836 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง     

ด้านสังคม 18 13,828,660.40 18 13,678,660.40 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน     

ด้านการท่องเท่ียว     

ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 7 540,176.00 7 540,176.00 

รวม 25 14,368,836.40 25 14,218,836.40 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลพนา ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านสังคม เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,058,800.00 3,052,300.00 3,052,300.00 6,500.00 

2.  ด้านสังคม เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,372,300.00 1,370,700.00 1,370,700.00 1,600.00 

3.  ด้านสังคม เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 30,000.00 30,000.00 18,000.00 

4.  ด้านสังคม 

โครงการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

5.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานปริวาส
กรรม 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 



6.  ด้านสังคม 
โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนสาม (นมัสการ
องค์พระเหลาเทพนิมิต) 

20,000.00 19,150.00 19,150.00 850.00 

7.  ด้านสังคม 
โครงการท าบุญตักบาตร
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 

8,000.00 7,250.00 7,250.00 750.00 

8.  ด้านสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

9.  ด้านสังคม 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

35,000.00 32,315.00 32,315.00 2,685.00 

10.  ด้านสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

100,000.00 94,925.00 94,925.00 5,075.00 

11.  ด้านสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด 

100,000.00 99,978.00 99,978.00 22.00 

12.  ด้านสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท.(ระดับภาค
และระดับประเทศ) 

60,000.00 56,210.00 56,210.00 3,790.00 

13.  ด้านสังคม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานทางวิชาการ
และงานธุรการ กอง
การศึกษา 

84,000.00 77,000.00 77,000.00 7,000.00 

14.  ด้านสังคม 
ปรับปรุงอาคารเรียน/
อาคารประกอบ 

300,000.00 299,700.00 149,700.00 300.00 

15.  ด้านสังคม โครงการตลาดนัดวิชาการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

16.  ด้านสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) 1,511,410.00 1,503,551.40 1,503,551.40 7,858.60 

17.  ด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา) โรงเรียน
อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา 
(เทศบาล 2) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพนา 

6,919,110.00 6,919,061.00 6,919,061.00 49.00 

18.  ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสายอาชีพ
หลักสูตรปวช. 
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลต าบลพนา 

200,000.00 191,520.00 191,520.00 8,480.00 

19.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลพนา 

210,000.00 201,801.00 201,801.00 8,199.00 

20.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

โครงการอบรม/ประชุม
ประชาคมเพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี 
2563 

10,000.00 2,375.00 2,375.00 7,625.00 

21.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

22.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

1. โครงการปรับปรุง 
ทบทวนการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 

23.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดประชุมอบรม 
ของคณะกรรมการชุมชน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

24.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

1.ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์และควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 29,000.00 29,000.00 1,000.00 



25.  
ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ
ประชาชน 

2.ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์และควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

15,000.00 12,000.00 12,000.00 3,000.00 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลพนา พนา จ.อ านาจเจรญิ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 9 1,860,000.00 2 15,000.00     

2.ด้านสังคม 143 43,329,210.00 29 14,036,620.00 18 13,828,660.40 18 13,678,660.40 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 7,895,000.00 1 20,000.00     

4.ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 98 74,012,000.00 - -     

5.ด้านการท่องเท่ียว 1 270,000.00 - -     

6.ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 66 4,744,320.00 15 597,000.00 7 540,176.00 7 540,176.00 

รวม 340 132,110,530.00 47 14,668,620.00 25 14,368,836.40 25 14,218,836.40 
 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     เทศบาลต าบลพนา ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสุวรรณี ต้นเช้ือ  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 045463032 - - 

ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลพนา 045463032 - - 

นางสุดใจ แหวนเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา 045463032 - - 

นางนิตยา ลัดดาห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา 045463032 - - 

นายกิตยากร เหมรา ผู้ทรงคุณวุฒิ 045463032 - - 

เกษตรอ าเภอพนา  ผู้แทนภาคราชการ  045463032 - - 

นายเทพรักษ์ ใจแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  045463032 - - 

นายพิทยารัตน์ กัลยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา 045463032 - - 

นายจันที วริสาร ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  045463032 - - 

นายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา 045463032 - - 

นางสาวรัตนา ท่ังทอง  รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา 045463032 - - 

นางราตรี บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิ 045463032 - - 

ท้องถ่ินอ าเภอพนา  ผู้แทนภาคราชการ 045463032 - - 

นางปิยะพร บุตรแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 045463032 045463032 - 

นางเพลินพิตร อินทจันทร์ ผอ.กองการศึกษา ร.ก.ปลัดเทศบาลต าบล
พนา  

045463032 - - 



นายบุญเลิศ นาสารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 045463032 - - 

สาธารณสุขอ าเภอพนา  ผู้แทนภาคราชการ 045463032 - - 

นางวนิดา อุทธา  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 045463032 - - 

นางสุกัญญา บาระม ี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  045463032 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทวีศักด์ิ พลที ผู้ทรงคุณวุฒิ 04546302 - - 

ผู้จัดการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอพนา ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 045463032 - - 

นายสวาท ภาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา 045463032 - - 

นางเพลินพิตร อินทจันทร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  045463032 - - 

นางสาวภัทรานุช อุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  045463032 - - 

นายประดิษฐ์ อุทธา ประธานสภาเทศบาลต าบลพนา 045463032 - - 

นายสวัสด์ิชัย ตาบุดดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา 045463032 - - 

นางเวรุณี มาลทอง ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 045463032 - - 

เกษตรอ าเภอพนา ผุ้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 045463032 - - 

นางมาลี บุตรพินธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กอง
คลัง 

045463032 - - 

นายชาติชาย สิงห์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 045463032 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางวารุณี ทองเติม  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 045463032 - - 

นางเพลินพิตร อินทจันทร์ ผอ.กองการศึกษา ร.ก.ปลัดเทศบาลต าบล
พนา  

045463076 - - 

นายพัฒนา พลที ผู้แทนประชาคม 045463032 - - 

นางสาวภัทรานุช อุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  045463032 - - 

นางสาวสุกัญญา บาระม ี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  045463032 - - 

นางสาวรัชนี บุญมูล ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 045463032 - - 

นางมาลี บุตรพินธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กอง
คลัง 

045463032 - - 

 

    ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลพนาทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
 
 
                                                                      นายกเทศบาลต าบลพนา 
 

ข้อมูล ณ 25/11/2563 

 


