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ดาเนินงานไปตามแผนงานที่วางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
บัดนี้ การดาเนินงานตามปีงบประมาณได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออาศัยอานาจตาม
มาตรา 48 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ ขอรายงานผลการดาเนินงาน งบประมาณประจาปี 2559 เพื่อ
รายงานต่อสภาเทศบาลตาบลเมืองจันทร์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานอื่น ประชาชนทราบต่อไป
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลเมืองจันทร์
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นสภาตาบลเมืองจันทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ และอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบั ญญัติสภาตาบลและเทศบาลตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับการยกฐานะตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเป็ นเทศบาลตาบลเมืองจั นทร์ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และให้ โอนบรรดางบประมาณ
ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองจันทร์ไปเป็นของเทศบาลตาบล
เมืองจันทร์ ให้เทศบาลตาบลเมืองจันทร์มีเขตตามเขตตาบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 6 ตาบลเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะ
เกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอเมืองจันทร์ ระยะห่างจากอาเภอเมืองจันทร์ ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก
จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตาบลหนองใหญ่ อาเภอเมืองจันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้
ติดต่อตาบลปราสาท อาเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลหนองไฮ
อาเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลกระออม อาเภอสาโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
1.2 เนื้อที่
เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 38.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,875 ไร่
1.3 จานวนหมู่บ้าน ประชากร
เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ มีประชากร 7,861 คน จานวนครัวเรือน 1,715 ครัวเรือน แยกเป็นชาย
จานวน 4,064 คน หญิง จานวน 3,797 คน
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือประกอบธุรกิจ
พานิชยกรรม รับจ้างทั่วไป และรวมกลุ่มผลิตสินในท้องถิ่น
ตารางแสดงจานวนประชากร ตาบลเมืองจันทร์ แยกรายหมู่บ้าน
ชื่อบ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน

บ้านบก
บ้านเมืองจันทร์
บ้านโนนกลาง
บ้านหนองแคนน้อย
บ้านโคก
บ้านอีงอย
บ้านไผ่
บ้านทุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8

68
148
85
60
71
60
56
66

ประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน)
196
156
284
279
187
176
141
145
168
163
120
102
125
115
152
162

รวม
352
563
363
286
331
222
249
314

หมายเหตุ

บ้านงิ้ว
9
82
214
203
417
บ้านเก็บงา
10
161
344
333
677
บ้านหนองหว้า
11
66
181
154
335
บ้านหนองแคน
12
90
181
188
369
บ้านโนนสูง
13
56
108
98
206
บ้านหนองโน
14
27
89
68
157
บ้านกลาง
15
81
139
143
282
บ้านหนองแคน
16
126
314
284
598
บ้านกลางคา
17
28
63
51
114
บ้านทุ่งสว่าง
18
56
138
152
290
บ้านม่วงน้อย
19
31
96
77
173
บ้านฮ่องคา
20
47
130
113
243
บ้านสวัสดี
21
27
89
71
160
บ้านขนวนสมบูรณ์ 22
47
117
135
252
บ้านหุ่งคา
23
25
51
67
118
บ้านไผ่น้อย
24
69
196
173
369
บ้านหนองเรือ
25
36
114
102
216
เมืองจันทร์
0
127
87
214
1,715
4,064
3,797
7,861
รวม
หมายเหตุ ที่มา สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม 2560 อาเภอเมืองจันทร์
1.4 เขตการปกครอง

- เขตตาบลเมืองจันทร์ในท้องที่อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตการปกครอง
จานวน 25 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านบก
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุพจน์
เมืองจันทร์
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจินดา
เมืองจันทร์
หมู่ที่ 3 บ้านโนนกลาง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประเสริฐ ขันติวงษ์
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคนน้อย
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอาพร
มะโนรัตน์
หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเดช
สมพงษ์
หมู่ที่ 6 บ้านอีงอย
กานันตาบลชื่อ นายทองไสย ศรีสุข
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิยม
สุขจันทร์
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายดารงษ์
ทาศรี
หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสน
ระเบียบ
หมู่ที่ 10 บ้านเก็บงา
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประภาส มีชัย
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายรังสิต
จิราวัฒนานนท์
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไกรศักดิ์ จอมเกาะ
หมู่ที่ 13 บ้านโนนสูง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประหยัด ศิริโฉม
หมู่ที่ 14 บ้านหนองโน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปรีชา
เมืองจันทร์
หมู่ที่ 15 บ้านกลาง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายถนัด
ขันติวงษ์

หมู่ที่ 16 บ้านหนองแคน
หมู่ที่ 17 บ้านกลางคา
หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งสว่าง
หมู่ที่ 19 บ้านม่วงน้อย
หมู่ที่ 20 บ้านฮ่องคา
หมู่ที่ 21 บ้านสวัสดี
หมู่ที่ 22 บ้านขนวนสมบูรณ์
หมู่ที่ 23 บ้านหุ่งคา
หมู่ที่ 24 บ้านไผ่น้อย
หมู่ที่ 25 บ้านหนองเรือ
กานันตาบลเมืองจันทร์
สารวัตรกานัน
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ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทองใบ
บุญลับ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชัย
ผู้มีสัตย์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิวัตร
กองปัด
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชยนันท์ บัวไขย์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสนั่น
ด้ายรินรัมย์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางบุญจง
ขันติวงษ์(กานันตาบล)
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมหมาย เมืองจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสาราญ
เมืองจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไพโรจน์ งาหอม
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมพร
สมพงษ์
ชื่อ นางบุญจง ขันติวงษ์
คน 1. นายเพียร เมืองจันทร์
2. นายอานนท์ วิยาสิงห์

2.1 อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น
- ทานา
90 %
- ทาไร่
1%
- ทาสวน
1%
- รับราชการ 1 %
- รับจ้างทั่วไป 2 %
- ค้าขาย
1%
- ธุรกิจส่วนตัว 1 %
- อื่น ๆ
3%
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตาบล
กลุ่มอาชีพ จานวน 73 แห่ง ได้แก่
- กลุ่มทอผ้า/กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
จานวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มปลูกพืชและกลุ่มเลี้ยงสัตว์
จานวน 23 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
จานวน 19 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพอื่นๆ
จานวน 12 กลุ่ม
- ปั๊มน้ามันหลอดและก๊าซ
จานวน 21 แห่ง
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก
จานวน 38 แห่ง
- มีร้านขายของชา
จานวน 83 แห่ง
- ร้านซ่อมรถยนต์-รถจักยานยนต์
จานวน 5 แห่ง
2.3 ผลผลิตที่สาคัญของตาบล
- ข้าว พริก กระเทียม หอมแดง
- ยางพารา มันสาปะหลัง
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสวัสดี ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย.
และผลิตภัณฑ์ OTOP สามดาว

- กลุ่มผลิตเสื้อเผ่ากูย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 21
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- กลุ่มจักรสาน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3
- ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP สามดาว ) ได้แก่ เม่ากระดิ่ง กระเป๋า
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
5 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน
5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
จานวน
2 แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การศาสนา ประชาชนในเขตตาบลเมืองจันทร์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จานวน 5 แห่ง
และสานักสงฆ์ จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. วัดบ้านเมืองจันทร์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
บ้านเมืองจันทร์
2. วัดโนนสูง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
บ้านอีงอย
3. วัดบ้านทุ่ม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ม
4. วัดบ้านเก็บงา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
บ้านเก็บงา
5. วัดบ้านหนองแคน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12
บ้านหนองแคนใหญ่
6. สานักสงฆ์บ้านโนนกลาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
บ้านโนนกลาง
7. สานักสงฆ์รัตน์ทรงคุณ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11
บ้านหนองหว้า
8. สานักสงฆ์บ้านกลาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15
บ้านกลาง
9. สานักสงฆ์สวนธรรม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 16
บ้านหนองแคน
10. สานักสงฆ์สุธรรมรังศรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 16
บ้านหนองแคน
3.3 สาธารณสุข
สถานีอนามัย 2 แห่ง ได้แก่
- รพสต.ตาบลเมืองจันทร์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองจันทร์ ตาบลเมืองจันทร์
- รพสต.ตาบลเก็บงา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านเก็บงา ตาบลเมืองจันทร์
- ตู้ยาประจาหมู่บ้าน 25 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า 100%
3.4 งานประเพณีท้องถิ่น
- งานวันสงกรานต์
ช่วงระยะเวลาที่จัด
เดือนเมษายน
- งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ช่วงระยะเวลาที่จัด
เดือนเมษายน
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ช่วงระยะเวลาที่จัด
เดือนพฤษภาคม
- งานวันเข้าพรรษา
ช่วงระยะเวลาที่จัด
เดือนกรกฎาคม
- งานวันออกพรรษา
ช่วงระยะเวลาที่จัด
เดือนตุลาคม
- งานวันลอยกระทง
ช่วงระยะเวลาที่จัด
เดือนพฤศจิกายน

5
3.5 วัฒนธรรมด้านภาษา
- ประชาชนชาวตาบลเมืองจันทร์ สืบวัฒนธรรมด้านภาษาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณกาล คือเชื้อสายลาว
กูย โดยมีวัฒนธรรมด้านภาษาท้องถิ่นพูดภาษากูย(ส่วย) ประมาณร้อยละ 85 ภาษาลาว
ร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 1
- ชาวตาบลเมืองจันทร์ โดยมีพระธาตุเมืองจันทร์ ตั้ง ณ วัดเมืองจันทร์ และมีพระพุทธเจ้าใหญ่(ผะเจ้าผืด)
เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนตาบลเมืองจันทร์ ได้กราบนมัสการขอพรอันประเสริฐ ซึ่งจะมีการจัด
งานประเพณี “ทาบุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ และนมัสการพระพุทธเจ้าใหญ่” เป็นประจาทุกปี
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

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

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ลาดับที่
1

2.

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ที่ได้ปฏิบัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4
2.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10
3.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ที่ 12
4.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลางคา หมู่ที่ 17
5.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 8
6.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 9
7.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4
8.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18
9.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 – หมู่ที่ 2
10.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23 – หมู่ที่ 1
11.ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 24 – หมู่ที่ 19
12.โครงสร้างปรับปรุงห้องศูนย์ อปพร.
13.โครงการปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
14.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกหมู่ที่ 22 – ทุ่งการเกษตร
15.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกหมู่ที่ 11 – สะพานไม้
16.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกหมู่ที่ 16 – โนนโพธิ์
17.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกหมู่ที่ 20 – ชลประทาน
18.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกหมู่ที่ 15 – ทุ่งการเกษตร
หมายเหตุ รายการ 19 – 22 การโอนงบประมาณ
19.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร
20.โครงการค่าจ้างเหมาต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน
21.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องประชุมใหญ่
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
รายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตาบลเมืองจันทร์
5. โครงการทบทวนฝึกอบรมสมาชิกศูนย์ อปพร.ตาบลเมืองจันทร์
6.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

งบประมาณ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

92,000 บาท
98,000 บาท
96,000 บาท
98,000 บาท
98,000 บาท
98,000 บาท
343,000 บาท
92,000 บาท
97,000 บาท
95,000 บาท
95,000 บาท
8,000 บาท
50,000 บาท
56,000 บาท
95,000 บาท
95,000 บาท
98,000 บาท
77,000 บาท

จานวน 96,500 บาท
จานวน 57,500 บาท
จานวน 17,000 บาท
จานวน 19,000 บาท
จานวน 1,971,000 บาท
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9,501,600 บาท
1,907,200 บาท
37,000 บาท
12,100 บาท
44,875 บาท
79,250 บาท
21,800 บาท

3.

4.

5.

6.

7.

8.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1. โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์
2. โครงการประเพณีวันสงกรานต์
3. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
4. โครงการประเพณีลอยกระทง
5. โครงการประเพณีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
7. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็ก 5 แห่ง
8. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็ก 5 แห่ง
9. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถม 5 แห่ง
10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายจ่ายด้านพัฒนาการศึกษาฯ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”รักน้า รักป่า รักแผ่นดิน”
2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา
3.โครงการจัดทาฝายชะลอน้า
รายจ่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตาบลเมืองจันทร์
2.โครงการสาธารณสุขมูลฐาน
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
4.อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตาบลเมืองจันทร์
รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. โครงการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
5. โครงการส่งบุคลากรในตาบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ
รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนากลุ่มอาชีพภายในเขตตาบลเมือง
จันทร์

จานวน 21,800 บาท
จานวน 11,625,625 บาท
จานวน 199,625 บาท
จานวน 50,000 บาท
จานวน 135,500 บาท
จานวน 97,462 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 100,000 บาท
จานวน 845,220 บาท
จานวน 309,899.62 บาท
จานวน 814,041.22 บาท
จานวน 9,600 บาท
จานวน 2,571,347.84
จานวน 7,083 บาท
จานวน บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 37,083 บาท
จานวน 100,000 บาท
จานวน 187,500 บาท
จานวน 9,020 บาท
จานวน 140,130 บาท
จานวน 436,650 บาท
จานวน 2,375 บาท
จานวน 20,000 บาท
จานวน 80,000 บาท
จานวน 5,200 บาท
จานวน 51,020 บาท
จานวน 158,595 บาท
จานวน 10,000 บาท

รายจ่ายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
8.

7.

อุดหนุนส่วนราชการอื่น
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสาคัญของชาติ
2. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ
3. อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
4. อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต
5. อุดหนุนโครงการจัดตั้งรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อปท.
6. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กระดับป.1-ป.6
รายจ่ายด้านอุดหนุนส่วนราชการอื่น
ด้านบริการประชาชน
1. สนับสนุนเครื่องฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
3. บริการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ
4. บริการรับยื่นแบบคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ
5. ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
6. ออกหน่วยบริการรับชาระภาษีประจาปี เคลื่อนที่
7. บริการซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้าน
8.บริการซ่อมแซมประปา
9.ออกรับฟังความคิดเห็นประชาชน
10.บริการสัญญาณอินเตอร์เนต WIFI แก่ประชาชน
11.บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชม.
12. สมาชิก อปพร.ร่วมบริการในงานพิธีต่างๆ
13. บริการประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านหอกระจายข่าว
อย่าวทั่วถึง
14.บริการถังสารเคมีดับเพลิงแก่ชมชุมชนและหน่วยงานราชการภายใน
ตาบล
15.บริการเก็บ รวบรวมนาส่งขยะอันตรายภายในชุมชน

จานวน 10,000 บาท
จานวน 15,000 บาท
จานวน 50,000 บาท
จานวน 40,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 50,000 บาท
จานวน 1,818,000 บาท
จานวน 1,983,000 บาท

รวมรายจ่ายการดาเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น 18,793,300.84

รายงานผลการดาเนินงานเงินนอกงบประมาณงานสวัสดิการสังคม
*****************
1. โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้รับงบจากสานักกิจการสตรีและสถาบััน
ครอบครัว 11,000.-บาท
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 24,700.บาท
3. ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนายทองแดง แจ้งสว่าง ม.9 งบจากสนง.พมจ.ศรีสะเกษ จานวน 20,000.บาท
4. มอบเงินผู้ยากไร้จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2559 จานวน 27 รายๆละ
1,000 รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
5. มอบเงินสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 จานวน 20
รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
6. มอบเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจานวน 20รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
7. มอบเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ตกเกณฑ์ จปฐ.จานวน 9 ราย รายๆละ
2,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
8. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากกองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน
391,225 บาท
รวมได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจานวน 531,925 บาท

ภาคผนวก

ประมวลภาพ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประมวลภาพด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

สนับสนุน สปสช.ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในตาบลเมืองจันทร์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตาบลเมืองจันทร์

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจห่วงใยสุขภาพ

ประมวลภาพด้านพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

โครงการเส้นทางสายบุญทาบุญ 9 วัด

โครงการงานประเพณีสงกรานต์

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีลอยกระทง

ประมวลภาพงานพระราชพิธีอาเภอเมืองจันทร์

วันแม่แห่งชาติ

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

พิธีอันเชิญพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถฯ

ร่วมต้อนรับนายอาเภอเมืองจันทร์และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประมวลภาพด้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสัญจร

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

ปรับภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตาบลเมืองจันทร์

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

ภาพกิจกรรมเงินนอกงบประมาณ(จากหน่วยงานอื่น)

โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนายทองแดง แจ้งสว่าง ม.9

เงินสงเคราะห์เยาวชน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี

ออกเยี่ยมและประสานเพื่อขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ด้านบริการประชาชน
-ส่งเสริมและการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่

-บริการซ่อมแซมถนน

-ออกหน่วยบริการรับมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ติดเชื้อ

-บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และชุมชน

-บริการเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

-บริการด้านสาธารณภัยของประชาชน

-ประชาคมและออกรับฟังปัญหาของประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น

-ให้บริการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

- ออกเยีย่ มความทุกข์สุขประชาชน

- บริการรวบรวม เก็บขยะอันตรายจากชุมชน

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์
นายเทศ มะเดื่อ
นายประจวบ สิงห์ชฎา
นายสุพิษ เมืองจันทร์
นางสาวเมืองทอง บุปผา
นายวิชยุตม์พงษ์ ผู้มีสัตย์
นางศุภจิตรตรา บุญเย็น
นางแก้วสุริยา แสนอุบล
นางสาวนิชาภา เมืองจันทร์

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตาบลเมืองจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตาบลเมืองจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเมืองจันทร์
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองจันทร์
รองปลัดเทศบาลตาบลเมืองจันทร์/
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลเมืองจันทร์
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยกองการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูล / เรียบเรียง / ผลิตเล่ม
นางจตุพร หล้าธรรม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จัดเก็บข้อมูล
นางสาวจิราวัฒน์ รัตนวัน
นางสาวณัฎฐิดา ไชยโคตร
นายนคร เมืองจันทร์
นางจุรีรัตน์ สีหะบุตร
นางสาวรัสดา รุนพงษ์
นางสาวระวีวรรณ ขุดโพธิ์
นางจตุพร หล้าธรรม
จ.อ เจียมศักดิ์ ปิดตามานัง
สิบเอกอิทธิเดช พิมพานราทร
นางสาวมะนิกรณ์ ศรียันต์
นายไพรัตน์ ศรีสุข
นางสาวนิมิตา สิงห์เจริญ
นางสุธาทิพย์ จันทะศิลา

นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

