
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัต ิ

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดาํเนินงาน 

ผลสัมฤทธ์ิ ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1 1.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดนิบานอีงอย หมูท่ี 6 – หนองขาด 

ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ 

486,000 443,500 42,500 กองชาง - - 1 สามารถแกไขปญหา

ถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ 

ประชาชนใชสัญจรไป

มาไดสะดวก  

2.โครงการปรับปรุงถนนดินวัดปาสุธรรมรังษี – สวนธรรม ตาํบล

เมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ 

394,500 319,000 75,500 กองชาง - - 1 สามารถแกไขปญหา

ถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ 

ประชาชนใชสัญจรไป

มาไดสะดวก  

3.โครงการตอเติมโรงจอดรถเทศบาลตําบลเมืองจันทร 66,000 66,000 0 กองชาง - - 1 มีโรงรถใหบริการ

ประชาชนท่ีมารับ

บริการกับเทศบาล 

4.โครงการซอมแซมฝายนํ้าลน บานขนวนสมบูรณ หมูท่ี 22 27,000 27,000 0 กองชาง - - 1 ฝายนํ้าลนสําหรับเก็บ

นํ้าไวใชในฤดูแลงใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.โครงการรื้อถอนหอถังระบบนํ้าประปาท่ีชํารุด บานโคก หมูท่ี 5 25,000 25,000 0 กองชาง - - 1 ลดการเกิดอันตราย

จากถังสูงท่ีชํารุดได 

รวม 5 โครงการ 998,500 880,500 118,000 - - - 5 - 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

2 1.คาจัดซื้อปมนํ้ามอเตอรไฟฟาแบบจุม (ซัมเมอรสซเิบิล) 20,000 20,000 0 กองชาง - - 1 สามารถแกไขปญหา

ประปาท่ีระบบสูบนํ้า

ชํารุด แกปญหาปญหา

ใหกับประชาชนใน

หมูบานได 

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 0 - - - 1  

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

3 1.โครงการรูสิทธิ รูทัน คนพิการและผูดูแลคนพิการ 10,000 - 10,000 สํานักปลดั 1 - - เน่ืองจากสถานการณ

โควิด 19 จึงไม

สามารถดําเนิน

โครงการได 

 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

3 2.โครงการฝกอบรมผูสูงอายรุายใหมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 8,000 - 8,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

3.โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนากลุมอาชีพในเขตตําบลเมือง

จันทร 

20,000 - 20,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

4.โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบานและตําบล 10,000 - 10,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

5.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 20,000 - 20,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

6.โครงการเพ่ิมศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน แผนตําบล กับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและจังหวัด 

10,000 - 10,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

 รวม 6 โครงการ 78,000 - 78,000 - 6 - - - 

 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

3 1.โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน 200,000 - 200,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

2.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 5,000 2,400 2,600 สํานักปลดั - - 1 จัดต้ังจุดตรวจบริการ

ในชวงเทศกาลปใหม 

3.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

สงกรานต 

5,000 2,200 2,800 สํานักปลดั - - 1 จัดต้ังจุดตรวจบริการ

ในชวงเทศกาลสงกรานต 

4.โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 35,000 - 35,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

5.โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันและควบคมุอัคคีภัย 10,000 - 10,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

 รวม 5 โครงการ 255,000 4,600 250,400 - 3 - 2 - 

 

 

 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

4 1.โครงการแยกขยะอันตรายรักษสิ่งแวดลอม 20,000 - 20,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

2.โครงการกิจกรรม Big Cleaning day 10,000 - 10,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

3.โครงการเทศบาลตาํบลเมืองจันทร สวยใส ไรพุง 16,000 16,000 0 สํานักปลดั - - 1 สามารถใหพนักงานของ

เทศบาลตําบลเมืองจันทร

มีสุขภาพพลานามยัที่ดี 

4.โครงการปองกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอ 100,000 99,440 560 สํานักปลดั - - 1 สามารถปองกนัควบคุมโรค

ระบาดและโรคตดิตอภายใน

เขตตําบลเมืองจันทร 

5.โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานการบริหารจดัการ

สิ่งแวดลอมชุมชนนาอยู 

30,000 - 30,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

6.โครงการ”การแพทยฉุกเฉิน” 312,000 312,000 0 สํานักปลดั - - 1 สามารถใหบรกิารการแพทย

ฉุกเฉินใหกับประชาชนใน

พ้ืนที ่

 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

4 7.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราช

นาร ี

20,000 - 20,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

8.โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 70,000 54,950 15,050 สํานักปลดั - - 1 สามารถควบคุมการ

ระบาดของโรคพิษสุนัขใน

พื้นที่ตําบลเมืองจันทรได 

9.โครงการบริหารจดัการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และนํ้าเสียในชุมชน 30,000 - 30,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

10.โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณี

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคาร

อเนกประสงคโรงพยาบาลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด

ศรีสะเกษ 

120,000 120,000 - สํานักปลดั - - 1 มีโรงพยาบาลสนาม 

กรณีการระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 ภายในพ้ืนท่ี

อําเภอเมืองจันทร 

 รวม 10 โครงการ 728,000 602,390 125,610 - 5 - 5 - 

 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

5 1.โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 100,000 - 100,000 กอง

การศึกษา 

1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

2.โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5 แหง 

20,000 - 20,000 กอง

การศึกษา 

1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

 3.โครงการแขงขันกีฬาตําบล”เมืองจันทรคัพ” 200,000 113,875 86,125 กอง

การศึกษา 

- - 1 สรางความรักความสามัคคี

ภายในชุมชน และใน

เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

 4.โครงการแขงขันกีฬาสายสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 - 20,000 กอง

การศึกษา 

1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

 5.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬามวลชนสมัพันธ 10,000 - 10,000 กอง

การศึกษา 

1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

 6.โครงการประเพณีไหวพระธาต ุ 100,000 - 100,000 กอง

การศึกษา 

1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

5 7.โครงการประเพณีวันลอยกระทง 33,000 33,000 - กอง

การศึกษา 

1 - - เนื่องจากสถานการณโควิด 

19 จึงไมสามารถดําเนิน

โครงการได 

8.โครงการสงบุคลากรในตําบลเมอืงจันทรเขารวมกิจกรรมกับสวน

ราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ อปท.อ่ืนๆ 

50,000 20,000 30,000 กอง

การศึกษา 

- - 1 เพื่อสงเสริมใหบุคลากร

ในตําบลเมืองจันทร

เขารวมกิจกรรมกับ

สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.

อ่ืนๆ สามารถพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองได 

9.โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

ประจําป 2564 อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

20,000 - 20,000 กอง

การศึกษา 

1 - - เน่ืองจากสถานการณ

โควิด 19 จึงไม

สามารถดําเนิน

โครงการได 

รวม 9 โครงการ 553,000 168,875 384,125 - 7 - 2 - 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6.1 แผนงานกาบริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

6 1.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 360,000 206,810.50 152,58.50 สํานักปลดั - - 1 มีสมาชิกสภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ิน

มาบริหารเทศบาล

ตําบลเมืองจันทร 

2.โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และผูแทนภาคประชาชน 

200,000 194,600 5,400 สํานักปลดั - - 1 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและผูแทน

ภาคประชาชนในทุกๆ

ดาน 

 3.โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการเก็บเอกสารและการ

ทําลายหนังสือ 

5,000 - 5,000 สํานักปลดั 1 - - เน่ืองจากสถานการณ

โควิด 19 จึงไม

สามารถดําเนิน

โครงการได 

 4.โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐของเทศบาลตําบลเมอืงจันทร 

20,000 - 20,000 สํานักปลดั 1 - - เน่ืองจากสถานการณ

โควิด 19 จึงไม

สามารถดําเนิน

โครงการได 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6.1 แผนงานกาบริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน

ท่ี 
โครงการ/รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สถานการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ ์ไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

6 5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางเทศบาลตําบลเมือง

จันทร 

10,000 - 10,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโค

วิด 19 จึงไมสามารถ

ดําเนินโครงการได 

6.โครงการรูรักษ สามัคคี ตามวิถีประชาธิปไตย 20,000 - 20,000 สํานักปลดั 1 - - เนื่องจากสถานการณโค

วิด 19 จึงไมสามารถ

ดําเนินโครงการได 

7.โครงการจดังานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสําคญัของ

ชาติ อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ 

65,000 15,000 50,000 สํานักปลดั - - 1 จัดงานพระราชพธิี งานรัฐ

พิธี และงานวันสําคัญของ

ชาติ อําเภอเมืองจันทร 

จังหวัดศรีสะเกษ 

8.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจดัตั้ง

ศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

50,000 50,000 - สํานักปลดั - - 1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ดําเนินการจัดต้ังศูนย

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 รวม 8 โครงการ 730,000 465,410.50 264,589.50 - 4 - 4 - 
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตําบลเมืองจันทร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีไดรับผลกระทบและ

ประสบปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ซ่ึงเทศบาลตําบลเมืองจันทรตองปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการระบาดของ

โรคอยางตอเนื่องและใกลชิด เพราะการแพรระบาดของโรคดังกลาวมีผลกับการใชชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังชีวิตความเปนอยู และการไดรับการรักษา

ทางดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ทางเทศบาลจึงตองมีการเฝาระวังและเวนการจัดกิจกรรมท่ีอาจเปนจุดเกิดใหการแพรของเชื้อมีมากข้ึน ประกอบกับคําสั่งและ

ประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดศรีสะเกษ มีผลตอการจัดกิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลตําบลเมืองจันทร ท่ีมีลักษณะของการรวมกลุมคนเปน

จํานวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการจึงไมสามารถดําเนินการได ทําใหผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดลดลง แต

ทางเทศบาลตําบลเมืองจันทรมีความพยายามท่ีจะแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอนเพ่ิม/ลด งบประมาณรายจายประจําป ตาม

ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลเมืองจันทรเปนไปตามสถานการณ และเพ่ือแกไขปญหา 

สนองตอบความตองการของประชาชน และกอใหเกิดประโยชนสูงและเหมาะสมสุดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองจันทร  

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองจันทร และยังมีการแพรระบาดอยาง

ตอเนื่องและมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และทวีความรุนแรงมากข้ึน ทางเทศบาลตําบลเมืองจันทรในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชน จึงตองมีการเตรียมความพรอมในการดูแประชาชนตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และติดตามสถานการณอยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร  

           

 

  ปญหา  อุปสรรค 

  ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

การวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ จึงตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหมากท่ีสุดเพ่ือแกไขปญหา 

สนองตอบความตองการของประชาชน และกอใหเกิดประโยชนสูงและเหมาะสมสุดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองจันทร และการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส และแกไขปญหาเปนไปตามความตองการอยางแทจริง 

    

 ท้ังนี้ ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ในการบริหารจัดการ การดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลเมืองจันทร ไดโดยตรงกับผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองจันทร หรือทางเวปไซตของเทศบาลตําบลเมืองจันทร www.muangchan.go.th 

หรือติดตอสํานักงานเทศบาลไดตามท่ีอยู 

                 เทศบาลตําบลเมืองจันทร ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 33120 

     โทรศัพท/โทรสาร 045 960 343 
       E- mail: admin@.muangchan.go.th 

             ในวันและเวลาราชการ 
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  ขอเสนอแนะ (ตอ) 
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