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สารจากนายกเทศมสารจากนายกเทศมนตรีต าบลเมืองจ ันตรีต าบลเมืองจนัทร์นทร์ 
 

กระผม นายมิตร  สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก่อน
อ่ืนขอขอบคุณพ่ีน้องชาวตำบลเมืองจันทร์ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกผมมาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องในการทำหน้าที่
บริหารงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน ให้บังเกิด
ผลสำเร็จ โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ
ด้าน โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการ
ใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติ
ตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ 
ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลเมืองจันทร์เป็นสำคัญ ที่
จะช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสืบไป  

ในการนี้ จากระยะที่ผ่านมาที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
รวมทั้งความร่วมมือด้วยดีจากพ่ีน้องประชาชน ทำให้ทุกการขับเคลื่อนโครงการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี อีกทั้งในสถานการณ์เร่งด่วน เช่นสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ฝ่าย
ผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่
และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับ
ความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  นาย มิตร  สัมโย 
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คำนำ 
ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนงานเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565   โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 –วันที่ 30 กันยายน 
2565 พร้อมทั้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่
วางด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  

อาศัยอำนาจตามมาตรา 48  ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ให้นายกเทศมนตรี
จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  เทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี 2565 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมือง
จันทร์ทราบ และรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เป็นลำดับ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้หน่วยงานอื่น และประชาชนทราบต่อไป 
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รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565 เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565   ตั้งไว้ตั้งไว้                            4646,,173173 ,,733  บาท733  บาท 
รายได้รวมเงินอุดหนุรายได้รวมเงินอุดหนุนนประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 25652565      4848,,611611,,708.33 บาท708.33 บาท 
รายจ่ายทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2565รายจ่ายทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2565           4040,,467467,,876.47 บาท876.47 บาท 
คงเหลือเข้าบัญชีเงินสะสมและทุนสำรองสะสมคงเหลือเข้าบัญชีเงินสะสมและทุนสำรองสะสม                    88,,143143,,831.86 บ831.86 บาทาท 
หมายเหตุหมายเหตุ    รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน      2222,,400400,,513.84 บาท513.84 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนทั่วไป                      2626,,211211 ,,19194.49 บาท4.49 บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ                           55,,117117,,900 บาท900 บาท 
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน (ระบบห(ระบบหลักประกันสุขภาพ) ลักประกันสุขภาพ) 9090,,000 บาท000 บาท 
รวมรายได้ทั้งสิ้น  53รวมรายได้ทั้งสิ้น  53 ,,819819,,608.33   บาท608.33   บาท 

 
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน ๒๓  โครงการ 

1.งานโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินปีงบประมา1.งานโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ ณ จำนวน 7 โครงการ  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก ม.1-บ้านทุ่งสว่าง ม.18  

งบประมาณ  104,000 บาท  

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหว้า ม.11  ถึงโรงเรียนบ้านหนอง
แคน งบประมาณ  113,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านทุ่งสว่าง ม.1 8 ถึงบ้านฮ่องคำ ม.20
ประมาณ  101,000 บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหุ่งคำ ม.23 ถึง บ้านเมืองจันทร์ ม.2 
งบประมาณ  37,000 บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองจันทร์ ม.2  
ถึง บ้านบก ม.1 งบประมาณ 37,000 บาท 

6.โครงการเทพ้ืนโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ งบประมาณ 44,000 บาท 
7.โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพตำบล งบประมาณ 434,000 บาท 

                      รวมโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินปีงบประมาณ รวมโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวน 7 โครงการ   870870,,000000  บาทบาท 

2.งานโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินอุดหนุ2.งานโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 8 โครงการ นเฉพาะกิจ จำนวน 8 โครงการ  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.139-09 บ้านเมืองจันทร์ ม.2 
–บ้านหนองแคนน้อย ม.4 งบประมาณ 3,469,000 บาท 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอัลฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง สายทาง ศก.ถ-139-14 –
บ้านหนองแคน ม.16 งบประมาณ 517,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองบ้านเมืองจันทร์ ม.2 งบประมาณ 
499,900 บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูอัลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเมืองจันทร์ ม.2 – บ้านบก ม.1 
ประมาณ 632,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง ม.18-บ้านฮ่องคำ ม.20 งบประมาณ 
488,000 บาท 
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก ม.1 – บ้านทุ่งสว่าง ม.18 งบประมาณ

490,000 บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ ม.7-บ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท งบประมาณ 

488,000 บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านเมืองจันทร์ ม.2 –บ้านเขวา ต.หนองใหญ่ 

งบประมาณ 488,000 บาทงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมองจันทร ม.2-บ้านเขวา ต.หนองใหญ่ 
 

งานโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงานโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จำนวน 8 โครงการ   รวมจำนวน 8 โครงการ   รวม7,071,900.00  บาทบาท 

                                      รวมรวมงานโครงสร้างพ้ืนฐานงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบประมาณทั้งสิ้น 7,941,900.00 บาท 
 

๒.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
1.ด้านการศึกษา 
 1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็ก 5 แห่ง    จำนวน  2,915,133.36 บาท 
 2.ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็ก 5 แห่ง   จำนวน 200,521.44 บาท 
 3.ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถม  5  แห่ง  จำนวน 829,861.92 บาท 
 4.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 5 แห่ง  จำนวน 1,884,750 บาท 

             2.ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
                       ๑.ส่งเสริมประเพณีบุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ จำนวน 50,000 บาท 
             3.การพัฒนาด้านกีฬาและยาเสพติด 

                      ๑.โครงการแข่งขันกีฬา “เมืองจันทร์คัพ” ครั้งที่ ๒2  จำนวน ๑00,000 บาท                   
                                รายจ่ายด้านพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมฯ จำนวน 3,065,133.36บาท 

 

๓.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 101. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 10 ,,966966,,600 บาท600 บาท 
2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ จำนวน 22. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ จำนวน 2 ,,873873,,400 บาท400 บาท 
3. โครงการส่งเสริ3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 37มสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 37 ,,000 บาท000 บาท 
4.โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลเมืองจันทร์ งบประมาณ 20,000 บาท 
5.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

จำนวน 20,000 บาท 
6.โครงการอบรมผู้สูงอายุรายใหม่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ งบประมาณ 8,000 บาท 

การดำเนินงานเงินนอกงบประมาณงาน จำนวน 240,000 บาท 

1.โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่1.โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่
พ่อแม่ผู้ปกครอง) จำนวน 20พ่อแม่ผู้ปกครอง) จำนวน 20 ,,000บาท สนับสนุนโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ000บาท สนับสนุนโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

2.โครงการส่งเสริมการอ2.โครงการส่งเสริมการออกกอกกำลังกายประชาชนตำบลเมืองจันทร์ ำลังกายประชาชนตำบลเมืองจันทร์   
จำนวน 5จำนวน 5 ,,000 บาท 000 บาท โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

3.3.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 15โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 15 ,,000 บาท 000 บาท โดยกองทุนโดยกองทุน
หลักประกัหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์นสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
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    4.การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสพปัญหาทางสังคม 24.การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสพปัญหาทางสังคม 25 รายๆละ 25 รายๆละ 2 ,,000 บาท รวมเป็นเงิน 000 บาท รวมเป็นเงิน 
5050,,000 บาท 000 บาท สนับสนุนโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดศรีสะเกษ 
                      5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส  จากกองทุน 238 ปี  
ศรีสะเกษ รายนางแพง นาโนน บ้านโนนกลาง งบประมาณ 50,000 บาท 
                      6.รายนางปาน เมืองจันทร์ บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 50,000 บาท 

 7.นางแป เมืองจันทร์ บ้านบก หมู่ที ่1 งบประมาณ 50,000 บาท (งบประมาณส่วนตัว  
นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอเมืองจันทร์) 
 8.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคมพ้ืนที่ตำบลเมืองจันทร์ จาก “โครงการนุ่งผ้า
ไทย ใส่บาตร เกื้อหนุน ปันบุญ ปันรัก” 
  9.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบจักรยานมือโยก แก่ผู้9.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบจักรยานมือโยก แก่ผู้
ประสพปัญหาทางสังคมประสพปัญหาทางสังคม 

  รายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตรายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน  14จำนวน  14 ,,165165,,000000    บาทบาท 
 

๔. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
                       ๑.โครงการ/กิจกรรม “การแพทย์ฉุกเฉิน” (ems) จำนวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท 
                       ๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๒,๔๐๐ บาท 
                       ๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒,4๐๐ บาท 
                       ๔.โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์จำนวน 48,6๕๐ บาท 
                       ๕.โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ จำนวน 66,50๐ บาท 
                       ๘.อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 200,๐๐๐ บาท 
                       ๙.โครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนหมู่บ้านๆ ละ  
๒๐,๐๐๐ บาท ๒๕ หมู่บ้าน) 
                       ๑๐.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเยาวชนตำบลเมืองจันทร์ 5,000 บาท 
             รายจ่ายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน จำจำนวน 1นวน 1,,113636,,950.00 บาท950.00 บาท 
                                                                                                                     
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       ๑.กิจกรรม big cleaning day ในพ้ืนที่ตำบลเมืองจันทร์ 
  2.2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ งบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ งบประมาณ 
2828,,420 บาท420 บาท 
                       3.สำรวจผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ คลองอีสานเขียว 
  44..โครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน”งบประมาณ 0 บาทโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน”งบประมาณ 0 บาท 
                       5.กิจกรรมกรรมปลูกต้นไม้ป่าสาธารณะบ้านเมืองจันทร์ 
  66..กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระเกียรติ 
 7.สนับสนุนขวดพลาสติก “ศรีสะเกษเกมส์” 
 8.ขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน 
 9.กิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน 
                       10.รณรงค์ส่งเสริมติดตั้งโคมไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 
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รวมงบประมาณด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 28,420 บาท 
 

๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
                      ๑.จัดเวทีประชาคมระดับตำบล 3,300 บาท 
                       2.จัดทำแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีท่ีดิน2.จัดทำแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ และสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ 
300300,,000 บาท000 บาท 
  3.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต3.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต 
  4.ประกาศแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (4.ประกาศแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NNoo  GGiifftt  PPoolliiccyy)) 
 5.สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเรื่องกฎหมายบังคับคดีและกฎหมายทั่วไป 
                      ๖.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท 
                       ๗.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 9,98๐ บาท 
                      ๘.กำหนดประกาศประชุมสภาเทศบาล 
                     ๙.ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
                       ๑๐.บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 
 11.กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข(บวร) 
                      ๑2.ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน 
                       ๑3.ปรับปรุงโรงจอดรถ 
 14.กิจกรรมสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 15.กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เกื้อหนุน ปันบุญ ปันรัก” 
 16.โครงการส่งบุคลากรในตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
อปท.อื่น งบประมาณ 33,920 บาท 
 17.สร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 รวมรายจ่ายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี จำนวน 350,800.00 บาท  
          

 อุดหนุนส่วนราชการอื่น 
1.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 50,000 บาท 
2. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย จำนวน 99,225.11 บาท 
3. อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท 
รายจ่ายด้านอุดหนุนส่วนราชการอื่น จำนวน  159,225.11  บาท            

ด้านบริการประชาชน 
                      ๑.ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปิสกินในวัว 
                    ๒.บริการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
                     ๓.บริการรับยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
 4.บริการอกกใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง และรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
                      5.สำรวจผู้ด้อยโอกาสเพ่ือขอรับช่วยเหลือสงเคราะห์จากหน่วยงานหลัก 
                     6.ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีประจำปี เคลื่อนที่ 
                      7.บริการซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้าน 
                     8.บริการซ่อมแซมประปา 
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                      9.ออกรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
                     10.บริการเก็บ รวบรวมนำส่งขยะอันตรายภายในชุมชน 
                    ๑1.รับฟังและสำรวจปัญหาของประชาชน 
                     ๑2.ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการระบาดโรคโควิด-๑๙ 
                ๑๒.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ 
      ๑๓.เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
           ๑๔.แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน 
             ๑๕.บริการสัญญาณอินเตอร์เนต wifi แก่ประชาชน 
           ๑๖.บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง 
               ๑๗.สนับสนุนบุคลากรร่วมให้บริการงานพิธีต่างๆ 
               ๑๘.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านหอกระจายข่าวอย่างทั่วถึง 
             ๑๙.บริการถังสารเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการภายในตำบล 
 
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหา อุปสรรค 
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปัญหา อุปสรรค 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ้ืนที่ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ยังประสบปัญหา จากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงแม้จะคลี่คลายลง ลดมาตรการการป้องกันกันในระดับหนึ่ง แต่ปัญหา 
อุปสรรคก็ได้ยังพบ ซ่ึงเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ต้องดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาด ของโรค
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการ โรคติดต่อของเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ในช่วงระยะแรกๆของปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมบางอย่าง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็น จำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
บางโครงการ/กิจกรรมให้ลดจำนวนลง  ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
เป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ก็ได้ ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และโอน เพิ่ม/ ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนอง ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์
สูงสุดในพ้ืนที่หมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลเมืองจันทร์ด้วยความเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่
ระบาด อยู่ในปัจจุบัน และยัง สายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น และประกาศเป็นโรคท้องถิ่น ให้
ประชาชนมีการการเตรียมความพร้อมในการ รองรับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ มี
การดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุม้กันตัวเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มีโรคอุบัติใหม่เช่นนี้ ในการ
กำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ 
ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มี ส่วนได้เสีย สามารถให้ 
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ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
http://www.muangchan.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์  
จังหวังศรีสะเกษ 33120 หมายเลขโทรศัพท์ 045-960343 ในวันเวลาราชการ *** 


