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เทศบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น 
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         โดยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

ข 
 

สารบัญ   
 

          หน้า 
 

คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
สารนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์       1 

          รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔      2 
          รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารราชการเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  3-6 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 
ภาคผนวก 

ภาพประกอบการผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 
 

สารจากนายกเทศมนตรีต าบลเมืองจนัทร์สารจากนายกเทศมนตรีต าบลเมืองจนัทร์ 
 

กระผม นายมิตร  สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ก่อนอ่ืนขอขอบคุณพ่ีน้องชาวตำบลเมืองจันทร์ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกผมมาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องในการทำหน้าที่
บริหารงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน ให้บังเกิดผลสำเร็จ 
โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเริ่มที่
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริม
งานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น จำเป็นจะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลเมืองจันทร์เป็นสำคัญ ที่จะช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
รากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งสืบไป  

ในการนี้ จากระยะที่ผ่านมาที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความ
ร่วมมือด้วยดีจากพ่ีน้องประชาชน ทำให้ทุกการขับเคลื่อนโครงการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ประสบผลสำเร็จไป
ด้วยดี อีกทั้งในสถานการณ์เร่งด่วน เช่นสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี
ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                 นาย มิตร  สัมโย 
                                        นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ 
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 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                        -เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งไว้                             ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                        -รายได้รวมเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔        ๕๖,๔๓๙,๖๗๗.๗๗ บาท 
                        -รายจ่ายทั้งหมดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔                ๔๙,๘๘๖,๐๖๒.๘๒ บาท 
                        -คงเหลือเข้าบัญชีเงินสะสมและทุนสำรองสะสม             ๖,๕๕๓,๖๐๔.๙๕   บาท 
                        -หมายเหตุ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน                          ๒๐,๗๙๔,๑๒๘.๖๒ บาท 
                                      -เงินอุดหนุนทั่วไป                                  ๒๖,๓๗๔,๓๙๘.๘๐ บาท 
                                      -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ               ๙,๒๓๑,๑๔๐.๓๕  บาท 
                                      -เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน                           ๔๐,๐๐๐  บาท 
                                      -รวมรายได้ทั้งสิ้น                               ๕๖,๔๓๙,๖๖๗.๗๗ บาท 
 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน ๒๓  โครงการ 
๑.ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ 
 ๑.โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านอีงอย ม.๖ – หนองขาดจำนวน   ๔๔๓,๔๐๐  บาท 
 ๒.โครงการปรับปรุงถนนดินวัดป่าสุธรรมรังสี-สวนธรรมจำนวน    ๓๑๙,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สามแยก ทช.ศก.๐๐๓๗ บ้านโนนสูง งบประมาณ  
๓๐๐,๘๙๑ บาท 

                              รวมงบประมาณจ่ายเงินงบประมาณ ๑,๐๖๓,๓๙๑ บาท 
              ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงการ 
 ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดป่าสุธรรมรังสี-บ้านหนองแคน ม.๑๖ จำนวน ๔๓๓,๐๐๐ บาท 
 ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองจันทร์ ม.๒  จำนวน  ๑๗๖,๐๐๐ บาท 
                       ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหุ่งคำ ม.๒๓ จำนวน  ๔๒๑,๐๐๐ บาท 
                       ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขนวนสมบูรณ์ ม.๒๒-คลองอีสานเขียวจำนวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท 
                       ๕.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัท์ติก บ้านทุ่งสว่าง ม.๑๘จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
 ๖.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านโนนกลาง ม. ๓ จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
                       ๗.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านฮ่องคำ ม.๒๐จำนวน ๓๔๕,๕๐๐ บาท 
                       ๘.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านเมืองจันทร์ ม. ๒ จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
                       ๙.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านกลางคำ ม.๑๗ จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
                       ๑๐.โครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม (ช่วงที่ ๓) จำนวน ๔๓๙,๐๐๐ บาท 
                              รวมค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน จ่ายจากเงินสะสมทั้งส้ิน ๔,๐๖๗,๕๐๐ บาท 
                 ๓.ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ 
                       ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองจันทร์ ม.๒ – บ้านหุ่งคำ ม.๒๓ 
                           (ค้างจ่ายป ี๖๓) จำนวน ๔๓๗,๐๐๐ บาท 
                        ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า ม.๑๑ – โรงเรียนบ้านหนองแคน 
                           จำนวน ๕๓๕,๓๗๗ บาท 
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                        ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องคำ ม.๒๐ – บ้านทุง่สว่าง ม.๑๘ 
                            จำนวน ๕๒๗,๙๙๙ บาท 
                         ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก ม.๑ –บ้านเขวา ต.หนองใหญ่ 
                            จำนวน ๔๑๑,๙๙๙ บาท 
                         ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก ม.๑ จำนวน ๔๑๑,๙๙๙ บาท 
                         ๖.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก ทางหลวง ๓๐๐๗ –บ้านม่วงน้อย 
                            ม.๑๙ จำนวน ๑,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
                          ๗.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านเก็บงา ม.๑๐ 
                             จำนวน ๗๒๔,๕๐๐ บาท 
                          ๘.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านทุ่ม ม.๘ จำนวน ๗๒๙,๐๐๐ บาท 
                          ๙.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก บ้านเมืองจันทร์ ม.๒ 
                             จำนวน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
                          ๑๐.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติก ทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 
                               จำนวน ๖๗๓,๗๒๖.๓๕ บาท 
                              ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๗,๒๓๖,๖๐๐.๓๕ บาท 
                                         รวมค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทั้งสิ้น ๑๒,๓๖๗,๔๙๑.๓๕ บาท 

๒.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
                   1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็ก ๕ แห่ง จำนวน ๒,๘๔๒,๑๘๔.๒๔ บาท 
  ๑.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็ก ๕ แห่ง จำนวน ๒๑๖,๗๗๖.๑๘ บาท 
                                ๒.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถม ๕ แห่ง จำนวน ๗๘๗,๔๐๘.๐๖ บาท 
                                ๓.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ๕ แห่ง จำนวน ๑,๘๓๘,๐๐๐ บา 
                     2.ดา้นศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
                                ๑.ส่งเสริมประเพณีบุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ จำนวน ๐ บาท 
                               ๒.โครงการอุดหนุนงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท 
                             การพัฒนาด้านกีฬาและยาเสพติด 

                               ๑.โครงการแข่งขันกีฬา “เมืองจันทร์คัพ” ครั้งที่ ๒๑  จำนวน ๑๑๓,๘๗๕ บาท                   
                                รายจ่ายด้านพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมฯ จำนวน ๒,๙๘๙,๐๕๙.๒๔ บาท 

๓.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                               ๑.โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐,๗๘๑,๔๐๐ บาท 
                                 ๒.โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ จำนวน ๒,๘๗๕,๒๐๐ บาท 
                                 ๓.โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
                                 ๔.อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเมืองจันทร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    การดำเนินงานเงินนอกงบประมาณงาน จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

๑.โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนโดยศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
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 ๒.โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ รายนายวัลลภ กุหลาบหอม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 สนับสนุนโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.โครงการฝึกอบรมอาชีพโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลัง แรงงาน แนะแนวอาชีพ 
 ให้ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สนบัสนุนโดย สนง.จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา 
 ทางสังคม ได้แก่ผู้พิการ ๑ ราย ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๗ ราย รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๕.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส จากกองทุน ๒๓๘ ปี ศรีสะเกษ จำนวน ๓ หลัง ได้แก่     
  รายนายจอม ขันติวงษ์ บ้านเลขที่ ๖ บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๙ ต.เมืองจันทร์งบประมาณก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐ บาท 
๖.รายนายมงคล ศิริพันธ์  บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแคนน้อยงบประมาณก่อสร้าง  
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.รายนางสาวมินทร์ตรา ชื่นใจ บ้านเลขท่ี ๑๖ หมู่ที่ ๑ บ้านบก  งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม   
  ๒๕,๐๐๐ บาท 

 ๘.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( อบรมเพาะเห็ด )จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๙.กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 ๑๐.รับมอบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อัตลักษณ์ชุมชนกูยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
                                รายจ่ายการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๓,๙๕๘,๖๐๐ บาท 

๔. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
                       ๑.โครงการ/กิจกรรม “การแพทย์ฉุกเฉิน” (ems) จำนวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท 
                       ๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๒,๔๐๐ บาท 
                       ๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒,๒๐๐ บาท 
                       ๔.โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์จำนวน ๕๔,๙๕๐ บาท 
                       ๕.โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ จำนวน ๙๙,๔๔๐ บาท 
                       ๖.โครงการเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สวย หล่อ ไร้พุง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท 
                       ๗.โครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๒๙,๘๑๑ บาท 
                       ๘.อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
                       ๙.โครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(เงินอุดหนุนหมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
                      ๒๕ หมู่บ้าน) 
                       ๑๐.อุดหนนุเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองจันทร์ กรณีการระบาดของโควิด-๑๙ 
 จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
                        ๑๑.กิจกรรมการควบคุม ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่จำนวน ๔๒๒,๒๑๘ บาท 
                                       ๑.ค่าปรับปรุงสถานที่ราชการและค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุม 
                                         จำนวน ๑๒๔,๓๖๓ บาท 
                                        ๒.ค่าอาหารและค่ารถรับส่ง จำนวน ๑๐,๓๑๕ บาท 
                                        ๓.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์อ่ืน จำนวน ๒๕๓,๖๔๐ บาท 
                                        ๔.ค่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓๓,๙๐๐ บาท 
                        ๑๒.ประกาศตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
                        ๑๓.เปิดศนูย์รับบริจาคช่วยเหลือโควิด-๑๙ ยอดรวมเงินบริจาค ๙๘,๗๔๗.๙๐ บาท 



 

 

5                     
  ๑๔.เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชน การระบาดโรคโควิด-๑๙ 
                        ๑๕.มอบสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองจันทร์ 
                               รายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๑,๗๙๕,๗๖๖.๙๐ บาท                                                                                                                     
 

๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        ๑.กิจกรรม big cleaning day ในพ้ืนที่ตำบลเมืองจันทร์ 
                        ๒.สำรวจผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ คลองอีสานเขียว 
                        ๓.กิจกรรมกรรมปลูกต้นไม้ป่าสาธารณะบ้านเมืองจันทร์ 
                        ๔.รณรงค์ส่งเสริมติดตั้งโคมไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 

๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
                       ๑.จัดเวทีประชาคมระดับตำบล 
                        ๒.การเลอืกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน ๙๙๒,๗๔๖.๕๐ บาท 
                        ๓.รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
                        ๔.อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
                        ๕.เปิดประชุมสภาสมัยแรก และแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร 
                        ๖.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท 
                        ๗.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น จำนวน ๖,๖๕๐ บาท 
                        ๘.กำหนดประกาศประชุมสภาเทศบาล 
                        ๙.ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
                        ๑๐.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงาน จำนวน ๑๙๔,๖๐๐ บาท 
                        ๑๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน 
                        ๑๒.ปรับปรุงโรงจอดรถ 
                                  รายจ่ายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี จำนวน ๑,๑๙๗,๕๙๖.๕๐ บาท 
           อุดหนุนส่วนราชการอื่น 
                       ๑.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
                        ๒.อุดหนนุโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                        ๓.อุดหนนุไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย จำนวน ๙๒,๑๐๙.๖๔ บาท 
                        ๔.อุดหนนุโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
                                 รายจ่ายด้านอุดหนุนส่วนราชการอื่น จำนวน  ๑๖๗,๑๐๙.๖๔ บาท 
           ด้านบริการประชาชน 
                       ๑.ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกินในวัว 
                       ๒.บริการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
                        ๓.บริการรับยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
                        ๔.สำรวจผู้ด้อยโอกาสเพ่ือขอรับช่วยเหลือสงเคราะห์จากหน่วยงานหลัก 
                         ๕.ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีประจำปี เคลื่อนที่ 
                         ๖.บริการซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้าน 
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                         ๗.บริการซ่อมแซมประปา 
                         ๘.ออกรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
                         ๙.บริการเก็บ รวบรวมนำส่งขยะอันตรายภายในชุมชน 
                         ๑๐.รับฟังและสำรวจปัญหาของประชาชน 
                         ๑๑.ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการระบาดโรคโควิด-๑๙ 
                         ๑๒.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ 
                         ๑๓.เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
                         ๑๔.แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน 
                         ๑๕.บริการสัญญาณอินเตอร์เนต wifi แก่ประชาชน 
                         ๑๖.บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง 
                         ๑๗.สนบัสนุนบุคลากรร่วมให้บริการงานพิธีต่างๆ 
                         ๑๘.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านหอกระจายข่าวอย่างทั่วถึง 
                         ๑๙.บริการถังสารเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการภายในตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 12,367,491.35    บาทบาท 

                     

                         
      

 

 

                         



 

 

                               
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รวมงบประมาณทั้งสิน้ ๒,๙๘๙,๐๕๙.๒๔ บาท   
 

            
 

            
 

                



 

 

     3.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1313,,958958,,660000    บาทบาท 

                 

    

                     
 

      
 



 

 

     4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข งบประมาณรวมทั้งสิ้น  11,,795795,,766.90 766.90 บาทบาท 
 

               
 

                         
 
 

              
 
 
 
 



 

 

      5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ 0 บาท) 
 

                             
 
 

                         
 
 

                         
 
 



 

 

 
          6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๑๙๗,๕๙๖.๕๐ บาท 
 

                                       
 

                                  
 

                                         
 



 

 

 
               อุดหนุนส่วนราชการอื่น  งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๗,๑๐๙.๖๔ บาท 
 

                                
 
 

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


