
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

-------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561                       
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564                   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

   จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 7  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
 

                                                                                                  
           (นายวัฒนา  เชียงทอง) 
      นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว   



หนา้ 1

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขอ้มลูทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตลุาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน 5 ป ีพ.ศ.2561 - 2565

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 1,600,000       3 2,200,000        6 3,170,000          6         3,180,000          4          1,740,000          22        11,890,000            

2 การพัฒนาด้านสังคม 22 15,710,500      25 17,868,600      36 20,336,200         34       21,086,200        33        21,201,200        150      96,202,700            

66 32,184,000    81 59,293,600     158 150,953,100      155     153,541,100     110      135,938,100     570      531,909,900         

11,280,000         5         

147      59,430,000            10,071,000      29 14,341,000         33       14,161,000        30        14,631,000        

11,380,000        21                  5         11,430,000 38,090,000            

ปี 2563 รวมปี 2564

77       103,733,900       230      326,297,200           

ปี 2565

38        86,935,900        101,825,900       14 26,804,000      82

2 1,650,000       4 2,350,000        

       6,997,500 19

5

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562

4

3

รวม

 การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร5 25 6,226,000       30

 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานและสาธารณูปโภค

 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ



โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ
1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ            2 3.70                  - - - - - -

2  การพัฒนาด้านสังคม          25 46.30                24 66.67          - - - -

3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค          -   -                   2 5.55           3 33.33 - -

4  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ          -   -                   - - - - - -

5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร          27 50.00                10 27.78          6 66.67 - -

54       100.00              36           100.00       9 100.00 0 0.00

หมายเหต ุ บางโครงการมโีครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็/โครงการที่กันเงนิ และโครงการที่โอนลดงบประมาณ

โครงการที่กันเงนิ โครงการที่ใช้เงินสะสม

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รวม

ที่ ยุทธศาสตร์
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ โครงการที่โอนลดงบประมาณ



1  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 20,000.00          0.08            4,765.00            0.02             - - - -

2  การพฒันาด้านสังคม 14,343,900.00    58.27          14,091,548.42    69.60           - - - -

3  การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค

2,824,000.00      11.47          394,000.00        1.95             2,428,000.00   73.30 - -

- - - -

5  การพฒันาด้านการเมอืงการ
บริหาร 7,419,150.00      30.14          5,756,574.12      28.43           884,350.00     26.70

- -

24,617,050.00   100.00       20,246,887.54   100.00         3,312,350.00  100.00       - -

 จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

 งบประมำณที่กันเงนิ  งบประมำณที่ใชเ้งนิสะสม

 จ ำนวนเงิน
 ร้อยละของ
งบประมำณที่

กันเงิน
 จ ำนวนเงิน

 ร้อยละของ
งบประมำณที่
ใชเ้งินสะสม

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

รวม

4  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

10,000.00          0.04            

 ร้อยละของ
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

-                   -               

ที่ ยุทธศำสตร์

 งบประมำณที่ตั้งไว้  งบประมำณที่ใชไ้ป

 ร้อยละของ
งบประมำณที่

ใชไ้ป



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
1 โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00         2,965.00         

2 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ 10,000.00         1,800.00         
รวม 20,000.00        4,765.00         

                                                       

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
324,000.00 322,000.00             กันเงิน

290,000.00 28,000.00               โอนลด

262,000.00             กันเงิน

3 โครงการก่อสร้างร้ัวตะแกรงด้านข้างสนามฟุตซอล 366,000.00 366,000.00             โอนลด

4 1,844,000.00 1,844,000.00           กันเงิน

รวม 2,824,000.00        2,822,000.00          

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 - 
9.00 เมตร ยาว 650 เมตร ฯ บริเวณเทศบาลซอย 4

หมายเหตุล าดบั โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยัให้เป็นห้องศูนย์อ านวยการควบคุมรักษาความ
ปลอดภยัเทศบาลต าบลหนองขาว

1

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV2



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
1 โครงการวนัสงกรานต์              50,000.00              41,000.00  โอนลด

              5,470.00

2 โครงการลอยกระทง             180,000.00            176,000.00

3 โครงการในพิธทีางศาสนา/รัฐพิธี              10,000.00                        -   

4 โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และงานราชพิธี              30,000.00              15,517.50
5 โครงการวนัเทศบาล                5,000.00               1,670.00

6 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไป             365,000.00            181,500.00  โอนลด

           183,451.62

7 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ              40,000.00              40,000.00  โอนลด

             10,000.00               5,400.00  โอนลด

              2,000.00

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 หมายเหตุ

โครงการวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ8



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 หมายเหตุ

             30,000.00              27,500.00  โอนลด

                 600.00

10 โครงการแห่เทียนพรรษา              10,000.00               5,932.00

11 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก              70,000.00              15,500.00  โอนลด

             50,500.00

12 โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมก าเนิด              40,000.00              38,300.00

13 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมไข้หวดันกฯ และพาหนะน าโรคอื่นๆ              10,000.00              10,000.00  โอนลด

14 โครงการรณรงค์ความปลอดภยัด้านอาหารฯ              40,000.00              32,000.00  โอนลด

              7,230.00

15 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์แก่เยาวชน              20,000.00              20,000.00  โอนลด

16 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน              40,000.00              40,000.00  โอนลด

17 โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ Covid - 19              50,000.00              20,000.00  โอนลด

             28,527.30

18 โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภยัยาเสพติด              60,000.00              60,000.00  โอนลด

19 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ฯ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ "เปิดโลกกวา้งสู่การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ
ของหนูทั้ง 4 ด้าน

             35,000.00              35,000.00  โอนลด

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ9



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 หมายเหตุ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ              50,000.00              44,000.00  โอนลด

              5,200.00

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          1,057,300.00            190,000.00  โอนลด

           857,700.00

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน             323,000.00            132,600.00  โอนลด

           138,195.00

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า             158,200.00            130,000.00  โอนลด

เคร่ืองแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)              26,460.00

24 โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ              20,000.00              20,000.00  โอนลด

             10,000.00               3,000.00  โอนลด

              4,170.00

26 โครงการรักการอ่าน ตะลุยโลกนิทาน              20,000.00              20,000.00  โอนลด

27 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              10,000.00               5,325.00

28 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program             144,000.00            144,000.00

29 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน              10,000.00                        -   

30 โครงการขึน้ปีใหม่ไทยผู้สูงวยัชื่นบาน              50,000.00              40,000.00  โอนลด

              3,600.00

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยภมูิปัญญาท้องถิน่ฯ25



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 หมายเหตุ

31 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ             160,000.00              47,300.00  โอนลด

             40,000.00

32 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติผู้พิการ              10,000.00                        -   

         9,200,400.00            300,000.00  โอนลด

         8,898,700.00

34 เบี้ยยังชีพคนพิการ          1,872,000.00              60,000.00  โอนลด

         1,784,200.00

35 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              54,000.00              54,000.00

36 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน             100,000.00            100,000.00

รวม        14,343,900.00       14,091,548.42

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ33



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป
1  โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม 10,000.00             0.00

10,000.00 0.00

หมายเหตุ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป
1  โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 30,000.00            30,000.00             โอนลด

2  โครงการส่งเสริมความรักความอบอุน่ในครอบครัว 20,000.00            -                      

3  โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 20,000.00            17,400.00             โอนลด

1,075.00              

5  โครงการพฒันาองค์กร (OD) 100,000.00          90,000.00             โอนลด

6  โครงการพฒันาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานฯ 10,000.00            1,010.00              

7  โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบคุลากรของเทศบาล 10,000.00            875.00                 

8  โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนฯ 210,000.00          190,000.00           โอนลด

9  โครงการพฒันาศักยภาพสตรีเทศบาลต าบลหนองขาว 10,000.00            -                      

10  โครงการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่ 20,000.00            -                      

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

 โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ 6,880.00              10,000.00            

4

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

11  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล 30,000.00            25,000.00             

12  โครงการลดขัน้ตอนการรับร่ืองราวร้องทกุข์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

5,000.00              -                      

13  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น 150,000.00          50,000.00             โอนลด

99,681.00             
14  ค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 40,000.00            36,000.00             
15 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและภยัพบิติัอืน่ๆ 50,000.00            28,367.00             
16  โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 10,000.00            9,002.00              
17 อุดหนุนโครงการด าเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาด             20,000.00 20,000.00             

18 อุดหนุนโครงการจดักิจกรรมงานราชพธิี อ าเภอทา่ม่วง               6,000.00 -                      
19 อุดหนุนโครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด             40,000.00 30,294.12             
20 อุดหนุนศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.             30,000.00 30,000.00             
21 อุดหนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ จงัหวัดกาญจนบรีุ             10,000.00 -                      



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

22 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอินทาราม โกวิทอินทราทร           960,000.00 95,800.00             โอนลด

842,900.00           
23 อุดหนุนโครงการศูนยพ์กัคอยผู้ติดเชือ้โควิด-19 เทศบาลต.ทา่ม่วง           200,000.00 200,000.00           
24 อุดหนุนโครงการหน่วยการบริหารจดัการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม           

   อบต.ทา่ม่วง             47,300.00 47,300.00             

25 รายการครุภณัฑ์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

1) ครุภณัฑ์ส านักงาน           484,400.00 484,399.00           
2) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         1,364,000.00 1,355,000.00        
3) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว             48,900.00 48,722.00             
4) ครุภณัฑ์โรงงาน             28,850.00 28,850.00             กันเงิน

5) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์           142,900.00 142,900.00           กันเงิน

6) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์           300,000.00 201,000.00           โอนลด

98,054.00             



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

26 รายการครุภณัฑ์ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

1) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           854,000.00 817,000.00           
2) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ           138,000.00 135,500.00           
3) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์             34,300.00 34,300.00             กันเงิน

4) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์           260,000.00 -                      
27 รายการครุภณัฑ์ (แผนงานการศึกษา)

1) ครุภณัฑ์ส านักงาน           531,700.00 531,700.00           กันเงิน

2) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ           138,000.00 138,000.00           กันเงิน

3) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์               8,600.00 8,600.00              กันเงิน

4) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์             80,000.00 50,000.00             โอนลด

30,000.00             



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

28 รายการครุภณัฑ์ (แผนงานสาธารณสุข)

1) ครุภณัฑ์การเกษตร             51,000.00 51,000.00             
2) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               5,600.00 5,600.00              
3) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์           366,000.00 100,000.00           

252.087.66
29 รายการครุภณัฑ์ (แผนงานเคหะและชุมชน)

1) ครุภณัฑ์ส านักงาน                 700.00 -                      
2) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว             18,900.00 18,700.00             
3) ครุภณัฑ์ส ารวจ             25,000.00 18,900.00             โอนลด

4) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์           500,000.00 300,000.00           โอนลด

191,115.00           
รวม 7,419,150.00       6,640,924.12       



ปัญหาและอุปสรรค 
 

  ในงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ยังคงประสบปัญหาจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ต้องด าเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันโรคระบายของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง ซึ่งได้ลดโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็น
จ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ใน
ขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการต่างๆ มีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลต าบลหนองขาว ก็ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนลด โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ 
และสนองปัญหา และความต้องการของประชาชน อีกท้ัง เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ที่ต่อเนื่องในปัจจุบัน เทศบาลต าบล
จึงควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร คณะผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้ทราบปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และการด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการ
อย่างแท้จริง   

  ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา                
หรือค าแนะน า ต่อผลการด าเนินการของเทศบาลต าบลหนองขาว ได้โดยตรง ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว                 
เ ล ข ที่  9 9  ห มู่ ที่  9  ต า บ ล ห น อ ง ข า ว  อ า เ ภ อ ท่ า ม่ ว ง  จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี  ห รื อ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.nongkhaolocal.go.th  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 034-586-208  

 

............................................................. 
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