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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร ์
(เริ่ม1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562) 

      ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินการตามแผนงานเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย      ประจำปี 
2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทั้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง ทำให้สามารถดำเนินงานไปตามแผนงานที่วาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  

       บัดนี้ การดำเนินงานตามปีงบประมาณได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออาศัยอำนาจตาม       มาตรา 
48 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

     เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ขอรายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี 2562 เพ่ือรายงานต่อ
สภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานอื่น ประชาชนทราบต่อไป  
       

1. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 
◼ เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้   44,000,000      บาท 
◼ รายได้รวมเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2562 50,364,971.97 บาท 
◼ รายจ่ายทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2562  42,597,274.89 บาท 
◼ คงเหลือเข้าบัญชีเงินสะสมและทุนสำรองสะสม  7,767,697.08   บาท 

***หมายเหตุ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 20,605,380.27  บาท 
◼ เงินอุดหนุนทั่วไป   24,729,091.70 บาท 
◼ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ    5,030,500 บาท 

***รวมรายได้ทั้งสิ้น 50,364,971.97   บาท*** 

2. รายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   
                     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินงบประมาณ 

1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านหนองแคนใหญ่ – ร.ร. บ้านหนองแคน  
                   จำนวน 63,000  บาท 
                     2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านไผ่น้อย ม.24 – ร.ร. บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 
                                                              จำนวน 306,050  บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมไถเกลี่ยบดทับแน่น บ้านทุ่งสว่าง ม.18 - บ้านหนองหว้า ม.11  
         จำนวน 165,086.25  บาท 

                     4.โครงการก่อสร้างถนนดิน  พร้อมไถเกลี่ยบดทับแน่น บ้านทุ่งสว่าง ม.18 บ้านหนองหว้า ม. 11   
          จำนวน 165,086.25  บาท 

                     5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการถมดินปรับระดับทางเดินพร้อมไถเกลี่ยปรับแต่งบดทับ 
บ้านดู่ ม.18 – คลองอีสานเขียว       จำนวน 226,500  บาท 
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                      6.โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  จำนวน 499,000  บาท 
                                          รวมรายจ่าย จำนวน 1,429,636.25  บาท 
 

2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1.โครงการเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) จำนวน 5,000,000  บาท 

                ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม 
1.โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   

จำนวน 100,000  บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองแคน - บ้านหนองหว้า ม. 11  

จำนวน  497,000  บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านทุ่มด้านตะวันออก ม. 8  

จำนวน  259,000  บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก็บงา(ตรงหน้าอนามัยบ้านเก็บงา) ม. 10  

จำนวน  211,000  บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนวนสมบูรณ์ ม.22 จำนวน  397,000  บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบก ม. 1  จำนวน  366,000  บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบก ม. 1 - บ้านทุ่งสว่าง ม. 18  

จำนวน  497,000  บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงน้อย ม. 19 -บ้านไผ่น้อย ม. 24 

          จำนวน  230,500  บาท 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าสุธรรมรังสี – บ้านหนองแคน ม. 16  

จำนวน  187,000  บาท 
10.โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการถมดินคันทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นถนน รพช. 3007 

ถึง หนองขาด         จำนวน  188,000  บาท 
 

                                                    **รวมรายจ่าย จำนวน 2,932,500  บาท 
 
         2.2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ   จำนวน  10,095,100  บาท 
2.โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ    จำนวน     2,627,200 บาท 
3.โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์  จำนวน   42,000  บาท 
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2.2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่     จำนวน   5,000  บาท 
5.โครงการทบทวนฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร.ตำบลเมืองจันทร์  จำนวน   32,460  บาท 
6.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน   5,000  บาท 

             **รายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 42,460 บาท 
2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา 

1.โครงการประเพณีบุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์  จำนวน  100,000  บาท 
2.โครงการอุดหนุนงานประเพณีลอยกระทง    จำนวน  20,000  บาท 
3.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ        จำนวน  99,950  บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็ก 5 แห่ง       จำนวน  2,897,981,.82  บาท 

- ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็ก 5 แห่ง  จำนวน 322,302.74  บาท 

- ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถม 5 แห่ง  จำนวน 765,679.08  บาท 
- เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  5  แห่ง  จำนวน  1,810,000  บาท 

    5.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  15,600  บาท 
    6.โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  19,995  บาท 
    7.โครงการส่งบุคลากรในตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท.อ่ืน   

จำนวน  73,840  บาท 
    8.โครงการแข่งขันกีฬา “เมืองจันทร์คัพ” ครั้งที่ 1  จำนวน  100,000  บาท 
    9.โครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

         จำนวน  30,000  บาท 

                                **รายจ่ายด้านพัฒนาการศึกษาฯ จำนวน 3,357,366.82 บาท 
 

2.3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ“รักน้ำ รักป่าฯ รักแผ่นดิน”จำนวน  1,000  บาท 
2.โครงการแยกขยะอันตราย รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน  9,600  บาท 
3.โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 10,000  บาท (ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “แยกขยะ

ก่อนทิ้ง” ดำเนินการ Kick off และให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั้ง 25 หมู่บ้าน) 
 

**รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,600  บาท 
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2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1.โครงการ/กิจกรรม“การแพทย์ฉุกเฉิน”(EMS)    จำนวน 312,000  บาท 
2.โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ จำนวน 46,460  บาท 
3.โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในเขตตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 69,800  บาท 
4.อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 138,000  บาท 
5.โครงการตามพระราชดำริ      จำนวน 500,000  บาท 

(เงินอุดหนุนหมู่บ้านๆละ 20,000  บาท 25 หมู่บ้าน 

                                                 **รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  จำนวน  1,066,260 บาท 
 

2.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1.โครงการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล     จำนวน 2,950 บาท 
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน   

จำนวน 122,915  บาท 
3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ  จำนวน 1,000  บาท 
4.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 8,250  บาท 
5.เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลตามสมัย 

               **อุดหนุนส่วนราชการอื่น 
6.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ  จำนวน  40,000  บาท 
7.อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจำนวน  10,000  บาท 
8.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน    จำนวน 50,000 บาท 
9.อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอุทุมพรพิสัย    จำนวน 92,016.13 บาท 
10.อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ     จำนวน 9,000 บาท 

**รายจ่ายด้านอุดหนุนส่วนราชการอื่น  จำนวน  201,016.13 บาท 

                                      ด้านบริการประชาชน 
1. สนับสนุนเครื่องฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก 
2. บริการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
3. บริการรับยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
4. ออกเยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชน 
5. ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีประจำปี เคลื่อนที่ 
6. บริการซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้าน 
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7. บริการซ่อมประปา 
8. ออกรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
9. บริการอินเตอร์เนต WIFI  แก่ประชาชน 
10. บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชม. 
11. สมาชิก อปพร.ร่วมบริการในงานพิธีต่างๆ 
12. บริการประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านหอกระจายข่าว 

อย่างทั่วถึง 
13. บริการถังสารเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ 

ภายในตำบล 
14.  บริการเก็บรวบรวมนำส่งขยะอันตรายภายในชุมชน 

การดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ 

1. อบจ.ศรีสะเกษ สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์ 
  ดอกไม้จันทน์ จาก อบจ.ศรีสะเกษ  จำนวน 20,000 บาท 

2. กองทุนสวัสดิการตำบลเมืองจันทร์ สนับสนุนการทัศนศึกษา 
  ของโรงเรียนผู้สูงอายุ  จำนวน 30,000 บาท 

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สนับสนุน 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ  จำนวน 15,000 บาท 

4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 
  สนับสนุนรงเรียนผู้สูงอายุ  จำนวน 10,000 บาท 

5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา 
ทางสังคม จำนวน 21 รายๆ 3,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท 

6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 
จำนวน 23 รายๆ 2,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท 

- โครงการ โลกสวย  ตาใส  ผู้สูงวัยไร้ต้อกระจก 
- รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ระดับดีมาก (ระดับภาค 

ประจำปี 2561) 
- รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ระดับดีมาก (ระดับภาค 

ประจำปี 2562) 

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


