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รายงานผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองแกวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)          
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดกําหนด 
โครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  
 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 

ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนนิการ 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

ตําบลนาอยู         

สูชุมชนเขมแข็ง 

21 9,601,200 21 9,601,200 21 9,601,200 254 236,943,300 21 9,601,200 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

- - - - - - 1 10,000 3 140,000 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การใหบริการที่ดี 

16 1,542,540 16 1,542,540 16 1,542,540 9 1,083,200 16 1,542,540 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

90 6,996,400 90 6,996,400 90 6,996,400 42 6,850,902 90 6,996,400 

 

(  ธันวาคม 2564 ) 
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การจัดทํางบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความสามารถในการนําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกวไปสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 306 โครงการ  

งบประมาณท้ังสิ้น  244,887,402 บาท สามารถแจกแจงตามยุทธศาสตรไดดังนี ้

ยุทธศาสตร 
โครงการท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  

(ป 2565) 

งบประมาณ  
(ป 2565) 

บาท 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตําบลนาอยู         

สูชุมชนเขมแข็ง 
254 236,943,300 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 
1 10,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการท่ีดี 9 1,083,200 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาแบบย่ังยืน 42 6,850,902 

รวม 306 244,887,402 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือ

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวนท้ังส้ิน 42 

โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (ไมรวมรายจายประจํา) และงบประมาณท่ีอนุมัติ ท้ังส้ิน  

27,573,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร 

โครงการท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

นําไปสูการปฏิบัติ  

(ตามขอบัญญัติ) 

งบประมาณ  

(ป 2564) 

บาท 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตําบลนาอยูสูชุมชนเขมแข็ง 16 8,377,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 1 10,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการท่ีดี 9 1,083,200 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาแบบยัง่ยืน 16 1,617,180 

รวม 42 11,077,380 
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 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 
 

 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามขอบัญญัติ   

(บาท) 

เงินสะสม 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 8,377,000 7,414,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 10,000 - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 1,083,200 - 

ยุทธศาสตรท่ี 4 1,617,180 - 

รวม 11,077,380 7,414,000 

หมายเหตุ : การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ท่ีไมรวมรายจายประจํา (เงินเดือน/คาตอบแทน) 

และหมวดคาครุภัณฑ 

  รายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 1) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,640,400 การดําเนินการ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ 

 

 

 2) เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,547,000 

 3) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 102,000 

 4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

งานถนน คสล. จากถนนทางหลวงชนบท หมูท่ี 

8 ถึงบานนายชวง บัวผัน (ซอยบานผูใหญบัว

จิน) ชวงท่ี 2 สายทาง - หมูท่ี 8 ตําบลหนอง

แกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

487,000.00 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตรท่ี 1 

-ตอ- 

5) โครงการจัดตั้งศูนยกักกัน แยกกัก หรือ

ควบคุมไวสังเกตอาการผูท่ีตองเฝาระวังโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ( COVID – 19 ) 

(Local Quarantine : LQ)             ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว                        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                        

*ตั้งจายรายการใหมตามสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดฯ/หนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ 

275,786.00 การดําเนินการ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ 

 6) โครงการจัดตั้งสถานท่ีแยกกักตัวในชุมชน                     

( Community Isolation : CI )                                                      

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว                        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                     

*ตั้งจายรายการใหมตามสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดฯ/หนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ 

287,600.00 

 7) โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษ

สุนัขบา          ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรค-          พิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ    พระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ            

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

49,500.00 

 8) โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ 36,000.00 

 9) โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติฯ 

432.00 

 10) โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.

หนองแกว (แหงใหม) 

6,000,000.00 

*กันเงินงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ ์

รวมการเบิกจายยุทธศาสตรที่ 1 15,425,718.

00 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 - - - 

รวมการเบิกจายยุทธศาสตรที่ 1 0.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตรท่ี 3 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  789,948.40 การดําเนินการ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 12,700.00 

 3) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ (คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ / คาลงทะเบียนและ

คาธรรมเนียมตาง ๆ ) 

34,008.00 

 4) หมวดคาวัสดุ                                               

4.1 คาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานราชการของ                 

อบต.หนองแกว (576,063.69 บาท)                        

4.2 คาอาหารเสริม (นม) (321,906.70 บาท) 

897,970.39 

 5) คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา/คาน้ําประปา/

คาบริการโทรศัพท/คาบริการไปรษณีย/

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)  

192,066.02 

 6) คาบํารุงรักษาและซอมแซม 512,601.80 

 7) หมวดคาตอบแทน (คาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชนแก อปท. / คาเชาบาน /

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร) 

412,300.00 

 8) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถ่ิน (กบท.) 

301,660.00 

 9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,511.00 

 10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,248.00 

 11) เงินสํารองจาย 230,100.00 

 12) รายจายตามขอผูกพัน 
-เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชนตาํบลหนองแกว 
 

76,860.00 

 13) โครงการประชุมประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

22,232.00 



7 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

 

14) เงินอุดหนุนสวนราชการ                                     

-ท่ีทําการปกครองอําเภอประจันตคาม                         

(โครงการขอรับการอุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

22,000.00 การดําเนินการ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ 
รวมการเบิกจายยุทธศาสตรที่ 3 3,589,205.

61 

ยุทธศาสตรท่ี 4 1) คาใชจายในการตรวจแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน 

12,170.00 การดําเนินการ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

80,000.00 

 3) โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางาน
ในชวงปดภาคเรียน 

23,196.00 

 4) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน               
ชวงเทศกาลปใหม ประจําป พ.ศ. 2564 

26,499.00 

 4) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน               
ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2564 

21,036.00 

 5) โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

73,100.00 

 6) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ                                             
6.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  

68,000.00 

 7) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ                                              
- คาจัดการศึกษาสําหรับเด็กประถมวัย (อายุ 3 
– 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล หนองแกว ท้ัง 2 แหง 

30,510.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ                                               

- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา 

177,600.00 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

-ตอ- 

9) คาใชจายในการจัดโครงการลอยกระทง

ประจําป องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

17,132.00 การดําเนินการ
สามารถตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน และ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

 10) เงินอุดหนุนสวนราชการ                                       

10.1 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคก

เข่ือน 10.2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วัดหนองแกว 

518,760.00 

 รวมการเบิกจายยุทธศาสตรที่ 4 1,048,003.

00 

รวมงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น (บาท) 20,062,926.6

1 
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 การเบิกจายหมวดคาครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

งบลงทุน โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย  
(บาท) 

  ผลสัมฤทธิ ์

คาครุภัณฑ 

1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
(เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA/ 480 Watts) 

12,000.00 การดําเนินการ
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการในดาน
การบริการ
ประชาชน  
และประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

2) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Ink Tank 
Printer                                 

16,800.00 

3) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานสํานักงาน 

84,500.00 

4) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

15,900.00 

5) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
-กลองวงจรปดใชในศูนย Local Quarantine : LQ 
(17,500) 
-กลองวงจรปดใชในศูนย Community Isolation : CI 
(25,800) 

43,300.00 การดําเนินการ
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชน และ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

6) ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องถายเอกสาร Multifunction) 119,000.00 การดําเนินการ
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการในดาน
การบริการ
ประชาชน  
และประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

7) ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน) 32,200.00 
8) ครุภัณฑสํานักงาน (โตะพับอเนกประสงค) 37,800.00 

 

9) ครุภณัฑงานบานงานครัว (ตูเย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต) 15,200.00 
10) ครุภัณฑการเกษตร (เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ) 2,400.00 
11) ครุภณัฑงานบานงานครัว (ตูเย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต) 6,400.00 

12) ครุภณัฑงานบานงานครัว (เครื่องซักผา) 6,990.00 

รวมงบประมาณเบิกจายคาครุภัณฑทั้งสิ้น (บาท) 392,490.00  
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 โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

งบลงทุน โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย  

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ ์

หมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

1) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (เดิม) 
จากบานนายพยงุ  สินวงศ ถึงบานนายสมพงษ  ยาจันทา                
หมูท่ี 11 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

492,000.00 การดําเนินการ

สามารถ

ตอบสนองความ

ตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

 
2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต สายโคกหาด หมูท่ี 10 ตําบลหนองแกว อําเภอ       
ประจนัตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

490,000.00 

 

3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต ตอจากถนนลาดยางชวงท่ี 2 (เสริมผิวจราจร)                                 
หมูท่ี 1 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

490,000.00 

 

4) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต จากบานนายฐานะ  สีโลหะ ถึงเขตติดตอบานโคก
เข่ือน หมูท่ี 9 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

492,000.00 

 

5) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต จากถนนลาดยางเดิม ถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกา                              
หมูท่ี 11 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

134,000.00 

 
6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต หมูท่ี 5 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

490,000.00 

 
7) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต (ตอจากชวงเดิม) หมูท่ี 12 ตําบลหนองแกว อําเภอ
ประจนัตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

490,000.00 
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งบลงทุน โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย  

(บาท) 

ผลสัมฤทธิ์ 

หมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

 

8) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต จากบริเวณหนาศาลาประชาคม หมูท่ี 4 บานเนินกอ 
ถึงสามแยกรานคาบานนางเปน แมนนิยม หมูท่ี 4 ตําบลหนอง
แกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี

436,000.00 การดําเนินการ

สามารถ

ตอบสนองความ

ตองการของ

ประชาชน และ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

 
9) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต (ตอจากชวงท่ี 2) หมูท่ี 7 ตําบลหนองแกว อําเภอ
ประจนัตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

490,000.00 

 
10) โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก    
คอนกรีต (ตอจากชวงท่ี 2) หมูท่ี 6 ตําบลหนองแกว อําเภอ
ประจันตคาม จังหวดัปราจีนบุรี 

490,000.00 

 
11) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต                    
จากเขตติดตอ หมูท่ี 7 ถึงหมูท่ี 12 หมูท่ี 9 ตําบลหนองแกว 
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี

490,000.00 

 

12) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต                
จากสะพานบานโคกอูทอง หมูท่ี 7 เขตติดตอ หมูท่ี 9                                          
หมูท่ี 7 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

490,000.00 

 

13) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต                    
จากจุดเชื่อมตอถนนลาดยางกับถนน คสล. เดิม ถึงสิ้นสุดถนน 
คสล. หมูท่ี 11 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี 

490,000.00 

 

14) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต                    
แยกถนนลาดยางทาโพธิ์เนินเปา ถึงหนาบานผูชวยบุญชู  
 แกวอนุ (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 1 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี 

490,000.00 

 
15) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สามแยก
เชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบท ถึงเขตติดตอ หมูท่ี 9   
ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

490,000.00 

 

16) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนทาง
หลวงชนบทถึงสุดซอย คสล. เชื่อมตอถนนลาดยางทางหลวง
ชนบทรอบหมูบานเกาะพันซา หมูท่ี 6 ตําบลหนองแกว  
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี

470,000.00 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,414,000  

 



  ปญหา อุปสรรค 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดปราจีนบุรียังประสบ
ปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 ( COVID-19) ซ่ึงจังหวัดปราจีนบุรีตองดําเนินการ
ตามมาตรการการปองกันโรคระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับคําสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัดปราจีนบุรี มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแกว ท่ีมีลักษณะเปนการรวมกลุมคนเปนจํานวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของ
โครงบางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตอไปไดในขณะนี้ ทําใหผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลหนองแกวก็ไดดําเนินการเพ่ิมเติม แกไข 
แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความ
ตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแกว ของจังหวัดปราจีนบุรีดวยความ
เหมาะสมตอไป 

  ขอเสนอแนะ 
  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  
ยังมีการแพรระบาดอยูในปจจุบัน และยังมีสายพันธุอ่ืนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงข้ึน องคการบริหาร-
สวนตําบลหนองแกว จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนตามมาตร 
อยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการ
วิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน พรอมท้ังตอบสนองความตองการของประชาชนและ
เกิดประโยชนสูงสุดและการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพ่ือใหแกไขปญหา
เปนไปตามความตองการอยางแทจริง 

  ท้ังนี้  ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู มีสวนไดสวนเสีย สามารถ 
ใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอการดําเนินการงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
ไดโดยตรงตอผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแกว หรือใหขอมูลผานระบบเว็บไซตขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแกว www.nongkaeo.go.th หรือติดตอใหขอมูลไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 หมายเลขโทรศัพท 0 3721 0414 ในวัน 
และเวลาราชการ 

http://www.nongkaeo.go.th/



