


รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์
(เริ่ม1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563)



ด้วยเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ด าเนินการตามแผนงานเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563   โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –
วันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมทั้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถ
ด าเนินงานไปตามแผนงานที่วางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

บัดนี้ การด าเนินงานตามปีงบประมาณได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขออาศัยอ านาจตามมาตรา 48  ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ขอรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณ
ประจ าปี 2563 เพื่อรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานอื่น ประชาชนทราบต่อไป 



รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้        45,085,000 บาท

 รายได้รวมเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ 2563 49,165,957.36 บาท

 รายจ่ายทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ 2563 43,742,958.68 บาท

 คงเหลือเข้าบัญชีเงินสะสมและทุนส ารองสะสม       5,422,998.68 บาท

 หมายเหตุ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 18,956,793.33 บาท

 เงินอุดหนุนทั่วไป 25,923,855.70 บาท

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ 4,285,309 บาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 49,165,957.36  บาท



การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน จ านวน 1 โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม(ช่วงที่ 2)

จ านวน  410,000 บาท

รวมรายจ่าย จ านวน 410,000 บาท



การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (ต่อ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม
1.โครงการก่อสร้างห้องน้ าเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ จ านวน 499,000

บาท
2.ขุดลอกหนองไม้คาน หมู่ที่ 5 จ านวน 339,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองจันทร์ ม.2-บ้านหุ่งค า 

ม.23 จ านวน 437,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน ม.16- สวน

ธรรม จ านวน 440,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองจันทร์ ม.2-บ้านกลาง

ค า ม.17 จ านวน 113,000 บาท



การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (ต่อ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม
6.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสายรอบป่าชุมชน ม.16

จ านวน 360,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 19 จ านวน 320, 

000 บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 16-โรงสูบน้ า ม.11 

จ านวน 260,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.25 จ านวน 133,000 บาท
10. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 15 จ านวน 

103,000 บาท



การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (ต่อ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม
11.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ม.10 – ป่าช้า จ านวน 

101,000 บาท

12. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.โดยการถมดินไหล่ทาง หมู่ที่ 
17-ม.2 จ านวน 88, 000 บาท

13. โครงการปรับปรุงถนนดินหมู่ที่ 5 จ านวน 70,000 บาท

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม 

ทั้งสิ้น 3,263,000 บาท



การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (ต่อ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภิบตักิรณีฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น 1,217,000 
บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 – ม.18 จ านวน 
437,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 – ม.20 จ านวน 
436,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการถมดินทางบ้านอีงอย หมู่ที่ 6-บ้านม่วง
น้อย ม.19 จ านวน 344,000 บาท



การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ จ านวน 10,423,600 บาท

2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ จ านวน 2,696,800 บาท
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 42,000 บาท



การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน 
5,000 บาท



5.โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพการแซวเส้ือพ้ืนเมือง กลุ่มสตรีต าบล
เมืองจนัทร์ จ านวน 20,000 บาท 



6.โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรายใหม่ จ านวน  8,000 บาท



7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนากลุ่มอาชีพในเขตต าบล
เมืองจันทร์ จ านวน 10,000 บาท



รายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จ านวน 13,205,400 บาท



การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและการกีฬา

1. โครงการประเพณีบญุรวมญาติ ไหว้พระธาตเุมืองจันทร ์

จ านวน 0  บาท



2. โครงการอุดหนุนงานประเพณลีอยกระทง จ านวน 20,000 บาท



3. กิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิจ านวน 97,500 บาท





4. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็ก 5 แห่ง จ านวน 
2,273,901.82 บาท
 1.ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็ก 5 แห่ง จ านวน 322,302.74 บาท

 2. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถม  5  แห่ง 

จ านวน 765,679.08 บาท

 3. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 5 แห่ง จ านวน 1,185,920 
บาท



5.โครงการแขง่ขันกฬีาสายสัมพนัธ์ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ จ านวน 
14,390 บาท





6.โครงการส่งบุคลากรในต าบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ อปท.อื่น จ านวน 26,000 บาท





7.โครงการแข่งขันกีฬา“เมืองจันทร์คัพ”ครั้งที่ 20 จ านวน 
150,000 บาท







รายจ่ายด้านพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมฯ จ านวน  
2,581,791.82  บาท



การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1.โครงการ”รกัน้ า รักป่า รักแผ่นดนิ”จ านวน 7,000 บาท

 2.โครงการ/กิจกรรมลดรับ ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสตกิ จ านวน  15,000 
บาท

 รายจ่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ านวน  22,000 บาท 



1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต”ิรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน”จ านวน 
7,000  บาท



2. โครงการ/กิจกรรมลดรับ ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก จ านวน  
15,000 บาท



การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.โครงการ/กิจกรรม“การแพทย์ฉุกเฉิน” (EMS) จ านวน 

312,000 บาท



2.โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆใน
สัตว์ จ านวน 55,390 บาท





3.โครงการควบคุมและปอ้งกนัไข้เลอืดออกในเขตต าบลเมืองจันทร ์
จ านวน 69,800 บาท



4.โครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคโควิด-19
จ านวน 29,811 บาท



5. อุดหนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพฯเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
จ านวน 138,000 บาท



การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 6. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตัิประจ า

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 137,971 บาท



7.โครงการบรหิารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดนิ 3,000 บาท



สนบัสนุนจาก สสส.ประกาศธรรมนูญสุขภาพต าบลเมืองจนัทร์
จ านวน 10,000 บาท



6.โครงการตามพระราชด าริ จ านวน 500,000 บาท

(เงินอุดหนุนหมูบ่า้นๆละ 20,000 บาท 25 หมูบ่า้น)

รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
จ านวน 1,255,972  บาท



การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 1. โครงการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล จ านวน 2,950 บาท



2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและการท าลาย
หนังสือ จ านวน 4,900 บาท



3.โครงการอบรมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบคุลากร
ท้องถิ่น จ านวน 6,650 บาท



4. เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลตามสมัย



5.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จ านวน 96,250 บาท





รวมรายจ่ายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
จ านวน 110,750



อุดหนุนส่วนราชการอื่น
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญของชาติจ านวน 45,000 บาท
2. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จ านวน 50,000 บาท
3. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย จ านวน 100,000 บาท
4.อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลเมืองจันทร์ จ านวน 20,000 บาท
5.อุดหนุนโครงการพระราชด าริหมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม 500,000 บาท

รายจ่ายด้านอุดหนุนส่วนราชการอื่น  จ านวน  715, 000 บาท



อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญของชาติ



ด้านบริการประชาชน
1. สนับสนุนเครื่องฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก



2. บริการรับลงทะเบยีน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
3. บริการรับยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตวัคนพกิาร



4. ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน



5.มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์



6. ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีประจ าปี เคลื่อนที่



7. บริการซอ่มแซมไฟฟา้ตามหมู่บา้น
8.บริการซ่อมแซมประปา



9.ออกรับฟงัความคิดเหน็ประชาชน



10.บริการเกบ็ รวบรวมน าส่งขยะอันตรายภายในชมุชน



11.บริการสัญญาณอินเตอร์เนต WIFI แก่ประชาชน
12.บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชม.
13. สมาชิก อปพร.ร่วมบริการในงานพิธีต่างๆ
14. บริการประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านหอกระจาย
ข่าวอย่างทั่วถึง
15.บริการถังสารเคมีดับเพลิงแก่ชมชุมชนและหน่วยงานราชการ
ภายในต าบล



การด าเนินงานเงินนอกงบประมาณงาน

1.อบจ.ศรีสะเกษสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพท าสิ่งประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ จ านวน 20,000บาท



2.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 20,000 บาท



3.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม จ านวน 60 รายๆละ 3,000 เป็นเงิน 180,000 บาท



4.ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 
134 ราย ละ 3,000 เป็นเงิน 402,000 บาท



5.กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณข์องชมุชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ



รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภาค)
ประจ าปี 2561



รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภาค)
ประจ าปี 2562





ปี 2563 ได้รับรางวัลโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระดับภาค 
ของป่าชุมชนบ้านหนองแคน ม.16



ปี 2563 ได้รับรางวัลโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระดับ
จังหวัด ของป่าชุมชนบ้านหนองหว้า ม.11




