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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส่วนท่ี  4 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan 
การวางแผน 
      

 เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  ต่อไป  
     เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  
2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

การจัดท างบประมาณ 
  

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2562  
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  70  โครงการ งบประมาณ  23,661,662  บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  17 2,029,660 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 346,832 

3. การพัฒนาด้านสังคม 15 12,594,250 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 3 233,420 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 11 441,500 

6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 18 8,016,000 

รวม 70 23,661,662 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
 
    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
ในสถานศึกษา 

701,330.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ดี
ให้แก่เด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนในสถานศึกษา 1.โรงเรียนวัดประชานาถ 
2.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

2.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

701,330.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ดี
ให้แก่เด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนในศุนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบลขุน
แก้ว 

3.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวันใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

196,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ดี
ให้แก่เด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนในศุนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล ขุน
แก้ว 

4.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประชุมและปฐม- 
นิเทศผู้ปกครองและ
นักเรียน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน 
รับทราบแนวทางการด าเนิน- งาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

- จัดประชุมและปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 

5.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครู 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณี ไหว้ครู  
มีการสืบสาน ประเพณี ไหว้ครู ให้กับเด็กนักเรียน ใน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลขุนแก้ว 

6.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการหนูน้อยสู่โลก
กว้าง 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก คิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้ ด้วย
ประสบการณ์จริง ให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยการศึกษาแบบอย่างจากบุคคล 
และสถานที่ที่ได้ไปศึกษา  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คน ได้
เรียนรู้ 1.เด็กนักเรียนชื่นชมและแสดง ออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 2.เด็กนักเรียนรัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
3.เด็กนักเรียนมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
4.เด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหา ความรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย 

7.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการหิมะจ าลอง 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก คิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้ ด้วย
ประสบการณ์จริง ให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนา  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คน ได้
เรียนรู้และร่วม กิจกรรม -กิจกรรม การสาธิตหิมะ
จ าลอง  

8.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการวันส าคัญ 
ประจ าปีการศึกษา  

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก คิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คน ได้
เรียนรู้และร่วม กิจกรรม -กิจกรรม สอนให้เรียนรู้รู้จัก
วันส าคัญ ทางศาสนาและความหมายของวัน เช่น วัน
วิสาขบูชา 

9.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เรื่องภัยใกล้ตัว 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก คิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้ ด้วย
ประสบการณ์จริง ให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนา - เด็กนักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คน ได้
เรียนรู้และร่วม กิจกรรม -กิจกรรมซ้อมความ
ช่วยเหลือ เมื่อเด็กติดในรถ 

10.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟเบื้องต้น 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก คิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้ ด้วย
ประสบการณ์จริง - เด็กนักเรียนฝึก
สังเกตสัญญาณ อันตราย  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คน ได้
เรียนรู้และร่วม กิจกรรม -กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพ หนีไฟให้นักเรียนเรียนรู้ภัยใกล้ตัว ที่
เกิดข้ึนและเอาตัวรอดได้ 

11.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา 

68,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่างเสริมการศึกษา  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในอัตราคนละ 
1,700 บาทต่อปี 
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12.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันแห่งความภาคภูมิใจ  15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ ของตนเอง 2.เพื่อให้
เทศบาลต าบลขุนแก้ว ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 3.เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญ ของการศึกษา 4.เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กให้เด็กอยากเรียนใน 
ระดับชั้นที่สูงข้ึน  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40 คน ได้
เรียนรู้และร่วม กิจกรรม 

13.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแห่เทียนพรรษา 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจ- กรรม
ประพณีแห่เทียนพรรษา  

จัดกิจกรรมแห่เทียน พรรษา 

14.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันเรือยาว 
ประเพณีและเรือมาด 

202,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถ่ิน การแข่ง
เรือ  

มีการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานฯ และเรือมาดพื้นบ้าน 

15.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

81,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กรู้รักและสามัคคี มีการ
พัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดี  

มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ  

16.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเทศบาล  
มีการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ในวันเทศบาลใน
วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี 

17.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดประเพณีวัน 
สงกรานต์ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสืบสานประเพณี- วันสงกรานต์  มีการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีวันสงกรานต์ 

18.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
และป้องกันการแพร่
ระบาด ของยาเสพติด 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ตระหนัก
ถึงโทษของยา- เสพติด  

-จัดกิจกรรมรณรงค์ต้าน ยาเสพติด -จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนห่าง- ไกลยาเสพ
ติด -จัดซื้อเครื่องตรวจหาสารเสพติด  

19.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 
(อปพร.) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการเสริมสร้างศักย- ภาพ
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือน  

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับสามชิก อพปร. 

20.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ให้กับ เยาวชนใน
สถานศึกษา 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการฝึกอบรมการ ป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้ กับเยาวชนใน
สถานศึกษา  

จัดฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับ 
เยาวชน 

21.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ บุ
คากรงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ในเทศบาลต าบล
ขุนแก้ว หรือหน่วยงานอื่นที่เข้า ร่วม
ฝึกซ้อมดับเพลิง  

จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง จ านวน 1 ครั้ง /ปี 

22.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย  

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลขุน
แก้ว และหน่วยงานอื่นที่เข้า ร่วม
ฝึกซ้อมดับเพลิง  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่รับการอบรม 

23.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการออก 
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้น
แอโรบิค) 

43,200.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีการ รวมตัวกัน
ออกก าลังกาย โดนการเต้นแอโรบิค  

มีการจัดกิจกรรมเต้น แอโรบิคให้ประชาชน 

24.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา ศักยภาพผู้พิการ 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะในการ พัฒนา
ศักยภาพตนเอง  

จัดฝึกอบรมพ่ือพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ 

25.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการป้องกันและควบ- 
คุมโรคไข้เลือดออก 

22,750.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย จากโรค
ไข้เลือดออก  

จัดให้มีการป้องกัน แก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก  



24 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

26.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ- สุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

15,500.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้การ 
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า
และเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิต จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  

มีการรณรงค์ให้ประชาชน ได้เข้าใจวิธีการป้องกัน พิษ
สุนัขบ้าในต าบลขุนแก้ว และการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้อง 

27.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร้งเต้านม  

28,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกน
น าสุขภาพมี ความรู้ในการตรวจคัด- 
กรองมะเร็งเต้านม 2.เพื่อส ารวจ
แนะน า กลุ่มเป้าหมายในการ ตรวจ
คัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วยตนเองได้  

แกนน าหมู่บ้าน แกนน าสุขภาพและ ประชาชนชนหมู่
ละ 50 คน 

28.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม- ราชกุมารี 

26,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกน
น าสุขภาพ และประชาชนมีความรู ้
ในการเลือกซื้อเกลือ ไอโอดีน 2.แกน
น าหมู่บ้านและ แกนน าสุขภาพ
สามารถ ตรวจหาปริมาณไอโอดีน ใน
เกลือโดยวิธีเบื้องต้น  

แกนน าหมู่บ้าน แกนน าสุขภาพและ ประชาชนชนหมู่
ละ 50 คน 

29.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ 
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน- ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

26,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกน
น าสุขภาพมี ความรู้ความเข้าใจใน 
เรื่องภาวะโภชนาการ 2.เด็กอายุ 0-
5 ปี ได้รับ การประเมินด้านภาวะ 
โภชนาการเบื้องต้น 3.เด็กที่มีภาวะ
ทุพ- โภชนาการและ โภชนาการเกิน 
ได้รับการ ส่งต่อเพื่อการแก้ไข ปัญหา  

แกนน าหมู่บ้าน แกนน าสุขภาพและ ประชาชนชนหมู่
ละ 50 คน 

30.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
ในพื้นที่ 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์  

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณ- ภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

31.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ 

2,054,400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้
พิการ  

เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีข้ึน 

32.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ 

9,998,400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่
ผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีข้ึน 

33.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ (การปลูก
หญ้าแฝก) 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้า แฝกเพื่อ
ใช้รักษาหน้าดิน ตามแนวทาง
พระราชด าริ  

ประชาชนในพื้นที่ด าเนิน การตามแนวทางพระราช 
ด าริปลูกหญ้าแฝก 

34.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ การใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย 

29,800.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อความสะอาดและ การก าจัดขยะ  รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก ขยะก่อนน ามาทิ้ง 

35.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่ง 
แวดล้อมน่าอยู่ (Big 
cleaning day) 

3,620.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้มี 
ความสะอาดสวยงามเป็น ระเบียบ
เรียบร้อย  

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ประชาชนดูแลรักษาความ 
สะอาดในพื้นที่ต าบลขุนแก้ว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

36.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญ ของชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระ มหากษัตริย์
โดยให้ประชาชน ได้มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จ- พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี  

มีการจัดกิจกรรมให้ประชา- ชนในต าบลขุนแก้ว 
แสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์  

37.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม การจัดเวที
ประชาคม ระดมความคิด 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความ
คิดเห็นน าเสนอปัญหา และความ
ต้องการที่เร่งด่วน เพื่อน ามาแก้ไข
และพัฒนา  

ส่งเสริมจัดต้ังคณะกรรม- การชุมชนเป็นตัวแทนใน 
เวทีประชาคมแสดงความ คิดเห็นในพื้นที่ต าบลขุน
แก้ว 

38.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ 
ปลูก จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูก
จิตส านึก การต่อต้าน การทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที ่ 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและ
ปลูก จิตส านึกต่อต้านการทุจริต 

39.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินและอบรมให้
ความรู้ ในการจัดท าแผนฯ 

6,500.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา ต าบล
ขุนแก้ว โดยอาศัยการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของต าบลขุนแก้ว 
ส าเร็จ 

40.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/
ร่วม กับหน่วยงานอื่น 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อออกให้บริการประชาชนใน พื้นที่
อย่างทั่วถึง  

จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้ บริการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

41.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บริเวณข้าง
อาคาร ส านักงานเทศบาล 
ต าบลขุนแก้ว (ชั่วคราว) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในงานกิจการเทศบาล ต าบล
ขุนแก้ว  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารเอนก 
ประสงค ์บริเวณข้างอาคาร ส านักงานเทศบาล ต าบล
ขุนแก้ว (ชั่วคราว) ชนิด อาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
192.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลต าบลขุนแก้ว ก าหนด 

42.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
รั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 
อาคารส านักงาน เทศบาล
ต าบลขุนแก้ว ) หมู่ที่ 3 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

105,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก ( อาคารส านักงาน เทศบาล
ต าบลขุนแก้ว )  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( อาคารส านักงาน เทศบาลต าบลขุนแก้ว ) โดย
เปลี่ยนรั้วเหล็ก ขนาดความสูง 1.40 เมตร ยาว 
2.90 เมตร จ านวน 15 ชุด พร้อมติดต้ัง 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด 

43.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการปรับปรุงเว็บไซค์ 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

45,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ของทางเทศบาล มีความสะดวก
รวดเร็ว  

มีการปรับปรุงเว็บไซค์ให้ ใช้งานได้สะดวกและ
ทันสมัย 

44.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการเลือกต้ังของ
เทศบาล ต าบลขุนแก้ว  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ก าหนด  

- เพื่อด านินการเลือกต้ังให้มี สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหาร ท้องถ่ิน (นายกเทศมนตรี) ตามระยะ ที่
ก าหนด 

45.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการฝึกอบรมสัมนา
และทัศน ศึกษาดูงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาลพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลขุนแก้ว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน  

ผู้บริหาร ทต.ขุนแก้ว มีการ พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 

46.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร
ของทต.ขุนแก้ว 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปลูกฝังส่งเสริมและยกระดับ 
มาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมให้ เป็น
ผู้มีคุณธรรมพ้ืนฐาน ตาม- หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสน  

จัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

47.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างขยาย 
ถนน ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง) โค้ง
หรอย หมู่ที่ 2 ต าบลขุน
แก้ว อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.
(ต่อเนื่อง) โค้งหรอย หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแก้ว ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.00เมตร ยาว 50 เมตรหนา 0.15 
เมตร หินคลุกพื้น ทางหนาฌฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าท่อ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน 4 ลูก ความยาว 
รวม 50 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ต าบล
ขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ัง ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

48.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการปรับปรุงสันเข่ือน 
ค.ส.ล. บริเวณคลองประชา
นาถ (ประตูระบายน้ าถึงริม
ถนน สายเลียบแม่น้ า) หมู่
ที่ 1 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอ
นครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อความปลอดภัยของประชา- ชนที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสันเข่ือน ค.ส.ล. 
บริเวณคลองประชานาถ(ประตู- ระบายน้ าถึงริมถนน
สายเลียบแม่น้ า) หมู่ที่ 1 โดยเสริมสันเขื่อน ค.ส.ล.
และท า ราวกันตก ความสูงรวม 1.20 เมตร ยาว 
80.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ต าบล
ขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

49.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน ค.ส.ล.คลองขุนแก้ว
ต่อเนื่อง บริเวณหน้าบ้าน
นายไพฑูรย์ อินพาเพียร 
หมู่ที่ 1 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

1,030,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและถนนเลียบ 
คลองเกิดการทรุดตัว  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาสร้างเขื่อนกันดิน คลองขุน
แก้ว ต่อเนื่องบริเวณหน้าบ้าน นายไพฑูรย์ อินพา
เพียร หมู่ที่ 1 ความยาว 147 เมตร โดยใช้เข็ม I 
0.22X๐.๒๒ เมตร (เสริมเหล็กDB12 ม.ม.) 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบล ขุนแก้วก าหนด
พร้อมติดต้ังป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 

50.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บริเวณชุมชน
กลางซอยผู้ใหญ่ พริ้ง หมู่ที่ 
3 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอ
นครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

1,213,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ าภายในซอย ลด
การท่วมขังของน้ า  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างราง ระบายน้ า
บริเวณชุมชนกลางซอยผู้ใหญ่ พริ้ง หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้างภายใน 0.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ระยะทาง 254 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลต าบล ขุนแก้วก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

51.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน คสล. (ทดแทน) 
บริเวณ คลองประชาอุทิศ 
1 หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและถนนเลียบ 
คลองเกิดการทรุดตัว  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. 
(ทดแทน) บริเวณ คลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 
ระยะทางยาว 200 เมตร โดยใช้เข็ม I 22×22 
(เสริมเหล็ก DB 12 มม.) รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

52.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน คสล. คลองประชานาถ 
(ไดเทคดิส) หมู่ที่4 ต าบล
ขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

1,400,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและถนนเลียบ 
คลองเกิดการทรุดตัว  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. 
คลองประชานาถ (ไดเทคดิส) หมู่ที่ 4 ความยาว 
200 เมตร โดยใช้เข็ม I 22×22 (เสริมเหล็ก DB 
12 มม.) รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

53.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน 
คลองขุนแก้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

129,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ที่
พร้อมใช้งาน สะดวกในการสัญจร  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ถนน คลองขุน
แก้ว หมู่ที่ 1 ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร โดยใช้หิน
คลุก จ านวน 200 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลขุนแก้ว ก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

54.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ซอยยายจัน ต่อเนื่อง 
หมูที่ 1 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

440,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ที่
พร้อมใช้งาน สะดวกในการสัญจร  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอย
ยายจัน ต่อเนื่อง หมูที่ 1 ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกพื้นทางหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ไหล่ทางตามสภาพทั้งสองด้าน 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

55.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างทางเดิน
เท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณถนน เลียบคลอง
ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ เดิน
เท้า  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ บริเวณถนน เลียบคลองประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 3 
ต าบลขุนแก้ว โดยปูพื้นบล๊อกคอนกรีต พร้อมราวกัน
ตก ความกว้าง 1.50 เมตร (ตามสภาพ)ยาว 335 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ส านักการช่าง เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 502.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด 

56.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างทางเท้า 
บริเวณซอยขุนแก้ว 9 
(คลองประชา- อุทิศ 1 ) 
หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ เดิน
เท้า  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างทางเท้า บริเวณซอย
ขุนแก้ว 9 (คลองประชาอุทิศ 1 ) หมู่ที่ 2 ต าบลขุน
แก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใช้บล๊อค
คอนกรีต กว้าง 1.20 เมตร ยาว 550เมตร หรือ
ตามสภาพ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

57.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.
ส.ล. บริเวณ ซอยขุนแก้ว 
11 (หมอนวดดี) หมู่ที่ 2 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จัหวัดนครปฐม 

109,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ เดิน
เท้า  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บริเวณ 
ซอยขุนแก้ว 11 (หมอนวดดี) หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จัหวัดนครปฐม ทางเท้ากว้าง 1 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นหินคลุก
หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว  

58.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. บริเวณแคแถว ซอย 
7 ( ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

360,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ 
สัญญจรไปมา และปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค .ส.ล. บริเวณ
แคแถว ซอย 7 ( ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กว้าง 4.00เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกพื้นหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

59.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติ
กคอนกรีต บริเวณ ซอยขุน
แก้ว 2 (เทพประทานพร) 
หมู่ที่ 3 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

641,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ 
สัญญจรไปมา และปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2 (เทพ
ประทานพร) หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุก พื้นหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

60.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง) บริเวณ
ซอยตะวันแดง ข้างโรงงาน
โรจน์ไพบูลย์ หมู่ที่ 1 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

694,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ 
สัญญจรไปมา และปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ต่อเนื่อง) บริเวณซอยตะวันแดง ข้างโรงงานโรจน์
ไพบูลย์ หมู่ที่ 1 โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล 
ระยะทางยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

61.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ทดแทน) บริเวณ
ซอยแคแถว 7 หมู่ที่ 4 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1,337,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ 
สัญญจรไปมา และปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ทดแทน) บริเวณซอยแคแถว 7 โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อม
บ่อพัก คสล ระยะทางยาว 250 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

62.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการจ้างเหมา ขยาย
ถนน ค.ส.ล. บริเวณต้ังแต่
หน้าบ้าน นายสุเทพ ทรัพย์
มั่นคง ถึงบริเวณสุดเขต
ต าบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

352,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการ 
สัญญจรไปมา และปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ขยายถนน  ค.ส.ล. บริเวณ
ต้ังแต่หน้าบ้าน นายสุเทพ ทรัพย์ม่ันคง ถึงบริเวณสุด
เขต ต าบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 352 เมตร 
กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทางหินคลุก
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

63.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา(ทดแทน) บริเวณ
แท็งค์น้ า บ้านนายเอนก 
แก้วชมเชย หมู่ที่ 4 ต าบล
ขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน มีน้ าประชาใช้  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างหอถังประปา 
(ทดแทน) บริเวณแท็งค์น้ า บ้านนายเอนก แก้วชมเชย 
หมู่ที่ 4 โดยใช้ถังแชมเปญเหล็ก ขนาดความจุ 15 
ลบ.ม. สูง 15 เมตร (ตอกเข็ม) รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

64.  
6.การพัฒนา
ด้านการ

โครงการวางท่อเมนประปา 
(ทดแทน) บริเวณชุมชน

311,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อจัดบริการด้านระบบประปา  
เพื่อด าเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณ
ชุมชนหลังศาลเจ้า ซอยขุนแก้ว10 หมู่ที่ 2 ต าบลขุน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

บริหาร
สาธารณะ 

หลังศาลเจ้า ซอยขุนแก้ว 
10 หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

แก้ว โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดน้ าเงิน (BSM) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ ระยะทางรวม 420 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลขุนแก้วก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

65.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ และเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน ต าบลขุนแก้ว 

25,832.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน  

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
ต าบลขุนแก้ว - โครงการฝึกอบรมการพับ เหรียญ
โปรยทาน จากริบบิ้น และการพับผ้าขนหนูเป็นรูป
ต่างๆ - โครงการอบรมการท าแป้ง น้ าหอมเย็น แป้ง
ทาหน้า 3 สูตร และผงสมุนไพรขัดหน้า - โครงการ
อบรมท าลูกประคบตัว คลายเส้น  

66.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสตรีไทยห่วงใย
สุขภาพ 

12,500.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องอาหาร 
การออกก าลังกาย และการดูแล 
สุขภาพทั่วไป  

อบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ในเรื่องอาหาร การออกก าลังกาย และการ
ดูแล สุขภาพทั่วไป จ านวน 40 คน  

67.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

12,500.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างกลไกลการมีส่วนร่วม ใน
การลดปัญหาการแพร่ระบาด ของยา
เสพติด  

อบรมให้ความรู้ ในการลดปัญหาการแพร่ระบาด ของ
ยาเสพติด นักเรียนจ านวน 40 คน  

68.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ต าบลขุนแก้ว 

166,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ในการ ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง และ
ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน  

อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ต าบลขุนแก้ว จ านวน 120 คน 

69.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

130,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ในการ ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง และ
ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน  

อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ต าบลขุนแก้ว จ านวน 120 คน 

70.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
ของ คณะกรรมการชุมชน 
และที่ปรึกษาชุมชน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษา ดูงานด้าน
การพัฒนาชุมชน ในท้องถ่ินอื่นๆ 
สามารถเพิ่ม พูนประสบการณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนว ทาง
ในการพัฒนาชุมชนใน เขตเทศบาลฯ 
ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน จ านวนไม่
น้อยกว่า 70 คน 

 การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม เทศ บัญญัติงบประมาณ          
ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   และเบิกจ่าย  รวม  22  โครงการ   
จ านวนเงิน  14,865,650.44  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  6 1,531,756.44 6 1,531,756.44 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 265,477 3 265,477 

3.การพัฒนาด้านสังคม 6 11,738,135 3 11,738,135 

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 1 2,982 1 2,982 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 2 131,000 2 131,000 

6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 4 1,196,300 4 1,196,300 

รวม 22 14,865,650.44   22 14,865,650.44   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
 
ผลการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  2563  ในเขตพ้ืนที่   โดยได้รับ
ความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  
ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน  
ในด้านต่างๆ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 6 ด้าน  
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ส่วนท่ี  5 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล ขุนแก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔ 8 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
 ๑.๒  เทศบาล ต าบลขุนแก้วสามารถด าเนินงานได ้  ดังนี้  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  
 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  299  โครงการ 
   สามารถ บรรจุเข้าเทศบัญัติได้     จ านวน   70   โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ   23.41 

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒน าท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕ 61 – ๒๕๖ 5)  ของเทศบาลต าบล ขุนแก้ว   
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   
 ๒.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร้อยละของแผนและ
สามารถด าเนินการได้  ดังนี้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
๒๕63 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕63 

เทศบัญญัติ 
๒๕61 

ด าเนินการ 
ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

299 299 70 22 

ร้อยละ - ๑๐๐ 23.41 7.35 

 
 

3.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  เทศบาลต าบล ขุนแก้ว   มีข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ท่ี ประชาชนในพื้นท่ี ต้องการให้เทศบาลด าเนินการ  
แก้ไขให้ในด้านต่างๆ    เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพอใจ    หากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาล
ยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตกกังวลและเกิดความไม่พอใจในที่สุด   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 4.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลขุนแก้ว 
4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 

ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบล ขุนแก้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป  

จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ลดอัตราการช าระภาษี  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
จากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ  ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานอาจยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

อุปสรรค 
  งบประมาณ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลขุนแก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ  
ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

5.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 5.๑  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนา ฯ ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ และให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนา ฯ ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง  ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล    

๓)  ควร หาวิธี เร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  และเร่งรัดในส่วนของโครงการที่กันเงินให้ด าเนินการให้เสร็จในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณถัดไป 

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม   กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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 5)  โครงการที่ประชาชนเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา  ความจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

5.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ผู้บริหารควรหาเร่งจัดบริการสาธารณะเช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ถนน ระบบ  

การระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลขุนแก้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  โดยควรปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งคอยปรับปรุงให้ทันสมัย ประหยัดพลังงานและงบประมาณ 

2)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  ผ่านทางหอกระจายข่าวของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ข่าว
เป็นประจ า  เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

5)  ควรพิจารณา การจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วในการรับบริการของเทศบาล 

6)  ผู้บริหารควรมีแผนการอพยพประชาชน   ออกจากพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายในกรณีที่สารเคมีรั่วไหล
จากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลขุนแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ประชาชนตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบล ขุนแก้วสามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้ประชาชน
ในพ้ืนทีม่ีความพึงพอใจมากที่สุด 
 


