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ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     ------------------------------------------------- 

                    ตามท่ีเทศบาลต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวนัที่ 17  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕64 นั้น 

   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลขุนแก้ว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขุนแก้ว ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 
    เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศ รายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ทราบโดยทั่ วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้  ณ  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
https://www.khunkaew.go.th รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
       (นายนริด  พินิจ) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว 
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ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

                    ตามท่ีเทศบาลต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวนัที่ 17  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕64 นั้น 

   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลขุนแก้ว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขุนแก้ว ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 
    เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศ รายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ทราบโดยทั่ วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้  ณ  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
https://www.khunkaew.go.th รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
       (นายนริด  พินิจ) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

รอบ 12 เดือน 
รอบเดือน ตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
การวางแผน 
 เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  ต่อไป  
     เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 ประจ าปี  2563 เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2563  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 /2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
 
1.การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  17 กันยายน 2564 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  50  โครงการ งบประมาณ  9,045,200  บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

14 2,048,000 6 1,547,017.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 693,000 1 19,482.00 
3. การพัฒนาด้านสังคม 13 448,200 1 19,403.00 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการ
ท่องเที่ยว 

4 255,000 1 643,165.50 

5. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการที่ด ี 8 740,000 2 5,782.00 
6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 3 3,461,000 0 0 

รวม 50 9,045,200 11 2,234,849.50 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  
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2.ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
(เป็นโครงการที่ไม่ด าเนินการ) 
 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  9 500,983 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 673,518 
3. การพัฒนาด้านสังคม 12 428,797 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 4 255,000 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 6 734,218 
6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 3 3,461,000 

รวม 41 6,053,516 
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3.ผลการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน 
ในด้านต่างๆ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 6 ด้าน  

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว นครชัยศรี จ.นครปฐม  

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

 
 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
พ.ศ.2565 

จ านวนโครงการที่บรรจุ 
ในข้อบัญญัติ 

 
 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ที่บรรจุ 
ในข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 
1.1 การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

35 14 2,048,000 28 
6 1,547,017.00 

12 - - 9 500,983 

2.2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 18 9 693,000 18 1 19,482.00 2 - - 8 673,518 
3.3. การพัฒนาดา้นสังคม 38 13 448,200 26 1 19,403.00 2 - - 12 428,797 
4.4. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

13 4 255,000 8 
1 643,165.50 

2 - - 4 255,000 

5.5. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 32 8 740,000 16 2 5,782.00 2 - - 6 734,218 
6.6. การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะ 168 3 3,461,000 6 - - - - - 3 3,461,000 

รวม 304 50 9,045,200 100 11 2,234,849.50 20 - - 41 6,053,516 
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ผลการด าเนินงาน 
      เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 6 ด้าน  

โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  
เทศบาลต าบลขุนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

1 โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีน การสอนและอุปกรณ์
การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

39,500 6,000 ส านักปลดั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
ศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

√   

2 โครงการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 160,000 105,840 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีใหแ้ก่
เด็กนักเรยีน 

√   

3 โครงการประชุมและปฐม- นิเทศผูป้กครอง 
และนักเรียน 

5,000  ส านักปลดั เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรยีน 
รับทราบแนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 √  

4 โครงการไหว้คร ู 5,000  ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณ ีไหว้คร ู  √  
5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย การบริหาร

สถานศึกษา 
59,500 47,533 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมการศึกษา √   

6 โครงการอาหารกลางวันใน สถานศึกษา 1,344,000 1,285,200 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ดีให้แก่
เด็กนักเรยีน 

√   

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

7 วันแห่งความภาคภมูิใจ 15,000  ส านักปลดั 1.เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 2.เพื่อให้
เทศบาลต าบลขุนแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทีด่ีต่อ
กัน 3.เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคญั ของการศึกษา 4.เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กให้เด็กอยากเรยีนใน 
ระดับชั้นที่สูงข้ึน  

 √  

8 โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรติและงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

320,000 
100,441 ส านักปลดั เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
√   

9 
โครงการแหเ่ทียนพรรษา 

 
20,000 

 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  

 √  

10 
โครงการจดังานวันส าคญั ทางพุทธศาสนา  20,000 

 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  

 √  

11 
โครงการแข่งขันเรือยาว ประเพณแีละเรือมาด 150,000 

 ส านักปลดั เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น  
การแข่งเรือ  

 √  

12 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000  ส านักปลดั เพื่อให้เด็กรู้รักและสามัคคี มีการพัฒนา
ตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกในส่ิงที่ดี  

 √  

13 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000 2,003 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเทศบาล  √   
14 โครงการจดัประเพณ ี

วัน สงกรานต ์
50,000 

 ส านักปลดั 
เพื่อสืบสานประเพณ-ี วันสงกรานต ์ 

 √  

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

15 
โครงการครอบครัวเขม้แข็งไร้ ความรุนแรง 10,000 

 
ส านักปลดั  

1.เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และผลเสียของการใช้
ความส าคัญ และผลเสียของการใช้ความรุนแรง ใน
ครอบครัว 2.เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายท่ีเกี่ยว กับ พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย ความรุถนแรงในครอบครัว และ
การคุ้มครองสิทธิ สตรี และผู้สูงอาย ุ 

 √  

16 
โครงการสานสมัพันธ์ ครอบครัว 10,000 

 
ส านักปลดั  

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความอบอุ่นในครอบครัว 2.เพื่อ
ส่งเสริมให้ครอบครัวมี กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันกินอยู่ 
อย่างไรห่างไกลโรค 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ 
ครอบครัวภายในชุมชน  

 √  

17 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน ต าบลขุนแก้ว 

50,000 
19,482 

ส านักปลดั  เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให ้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน  
√   

18 โครงการเผยแพร่ ความรู ้ด้านกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน ์ของผู้พิการ 

13,000 
 

ส านักปลดั  
เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและ
เข้าใจถึงสิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการ ในด้านต่างๆของ
ตนเอง  

 √  

19 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพตดิ 10,000  ส านักปลดั  เพื่อสร้างกลไกลการมีส่วนร่วม ในการลดปัญหาการแพร่
ระบาด ของยาเสพติด  

 √  

20 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ ต าบลขุนแก้ว 

180,000 
 

ส านักปลดั  
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ในการ ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุได้ด้วย
ตนเอง และให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกัน และกัน  

 √  

21 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

200,000 
 ส านักปลดั เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ในการ ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุได้ด้วย

ตนเอง และให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกัน และกัน  

 √  

22 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

20,000 
 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐ- กิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิต  
 √  

23 
โครงการทัศนศึกษาดูงาน ของ คณะกรรมการ
ชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน 

200,000 
 ส านักปลดั เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้รับการฝึกอบรมและศึกษา ดู

งานด้านการพัฒนาชุมชน ในท้องถ่ินอื่นๆ สามารถเพิ่ม พูน
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และ
น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนว ทางในการพัฒนาชุมชนใน เขต
เทศบาลฯ ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  

 √  

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

24 โครงการรณรงค์ต่อต้าน และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

50,000 
 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก 

ถึงโทษของยาเสพติด  
 √  

25 โครงการลดอุบัตเิหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

25,000 
19,403 ส านักปลดั เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ที่จะเกิดขึ้น  
√   

26 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภยั
ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 

50,000 
 ส านักปลดั เพื่อด าเนินการฝึกอบรมการปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน 
ในสถานศึกษา  

 √  

27 โครงการฝึกอบรม อปพร. 25,000  ส านักปลดั เพื่อเตรียมความพร้อมของ อพปร.   √  
28 โครงการจดัฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย  
50,000 

 ส านักปลดั พนักงานเจ้าหนา้ที ่เทศบาลต าบล 
ขุนแก้ว และหน่วยงานอื่นที่เข้า  
ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง  

 √  

29 โครงการส่งเสริมการออก ก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
(เต้นแอโรบิค) 

43,200 
 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนได้มีการรวมตวักันออกก าลัง

กาย โดยการเต้นแอโรบิค  
 √  

30 โครงการป้องกันและควบ- คุมโรคไข้เลือดออก 25,000.00  กองสาธารณสุขฯ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย จากโรคไข้เลือดออก   √  
31 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ- 

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

16,000.00 

 กองสาธารณสุขฯ 

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้การ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้าและเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้า  

 √  

32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร้งเตา้นม  

28,000.00 
 กองสาธารณสุขฯ 1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกนน าสุขภาพมี ความรู้ใน

การตรวจคัด- กรองมะเร็งเต้านม 2.เพื่อส ารวจแนะน า 
กลุ่มเป้าหมายในการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วย
ตนเองได้  

 √  

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  
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3.การพัฒนาด้านสังคม 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

33 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม- ราชกุมาร ี

26,000.00 
 กองสาธารณสุขฯ 1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกนน าสุขภาพ และ

ประชาชนมีความรู้ ในการเลือกซื้อเกลือ ไอโอดีน 2.แกนน า
หมู่บ้านและ แกนน าสุขภาพสามารถ ตรวจหาปริมาณ
ไอโอดีน ในเกลือโดยวิธีเบ้ืองต้น  

 √  

34 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพ อนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรตัน- ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

26,000.00 
 กองสาธารณสุขฯ 1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกนน าสุขภาพมี ความรู้ความ

เข้าใจใน เร่ืองภาวะโภชนาการ 2.เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ 
การประเมินด้านภาวะ โภชนาการเบื้องต้น 3.เด็กที่มีภาวะ
ทุพ- โภชนาการและ โภชนาการเกิน ได้รับการ ส่งต่อเพื่อ
การแก้ไข ปัญหา  

 √  

35 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จติอาสาภยัพิบัติ
ประจ า เทศบาลต าบลขุนแก้ว  

100,000.00 
 ส านักปลดั เพื่อสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลฯ 

ให้มีบุคลากรท่ีช่วยเหลือพนักงาน ในการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยในระดับพื้นท่ีอย่าง มีประสิทธิภาพ  

 √  

36 โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (สถานท่ีกลาง) 

10,000.00 
 ส านักปลดั 1.เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนมีสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเกิดความ คล่องตัวในการบริหาร งานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2.ศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง)  

 √  
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          4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

37 
โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าร ิ(การปลูก
หญ้าแฝก) 

20,000.00 
 ส านักปลดั ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้า แฝกเพื่อใช้

รักษาหน้าดิน ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ 

 √  

38 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การใช้
ประโยชน์จากขยะมลูฝอย 

30,000.00 
 กองสาธารณสุขฯ 

เพื่อความสะอาดและ การก าจดัขยะ  
 √  

39 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่ง แวดลอ้มน่าอยู่ (Big 
cleaning day) 

5,000.00 
 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ม ีความ

สะอาดสวยงามเป็น ระเบยีบ
เรียบร้อย  

 √  

40 จ้างเหมาก าจดัขยะมลูฝอย และสิง่ปฎิกูล 
 

2,500,000.00 
643,165 
 

กองสาธารณสุขฯ 
เพื่อก าจัดขยะมลูฝอย  

√   
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          5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

41 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั ของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระ มหากษัตรยิ์โดยให้
ประชาชน ได้มสี่วนร่วมกจิกรรม 

20,000.00 
 ส านักปลดั เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยูห่ัวและ
สมเด็จ- พระนางเจ้าพระบรมราชินี  

 √  

42 
โครงการอบรมให้ความรู้ ปลูก จิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชั่น 

30,000.00 
 ส านักปลดั เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูก

จิตส านึก การต่อต้าน การทุจริต
คอรัปช่ันในพ้ืนท่ี  

 √  

43 
โครงการจดัท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นและอบรมให้

ความรู้ ในการจดัท าแผนฯ 
20,000.00 

1,800 ส านักปลดั เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา ต าบลขุน
แก้ว โดยอาศัยการม ีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

√   

44 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/ร่วม กบัหน่วยงานอื่น 10,000.00 

 ส านักปลดั เพื่อออกให้บริการประชาชนใน พื้นท่ี
อย่างทั่วถึง  

 √  

45 
โครงการปรับปรุงเว็บไซค์ เทศบาลต าบลขุนแก้ว 30,000.00 

 ส านักปลดั เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ของทางเทศบาล มีความสะดวก
รวดเร็ว  

 √  

46 
โครงการเลือกตั้งของเทศบาล ต าบลขุนแก้ว  300,000.00 

 ส านักปลดั - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตาม
ระบอบประชาธิปไตย ที่ก าหนด  

 √  
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5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

47 โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศน ศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

300,000.00 

 ส านักปลดั 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน  

 √  

48 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
บุคลากรของทต.ขุนแก้ว 

30,000.00 

3,982 ส านักปลดั เพื่อปลูกฝังส่งเสรมิและยกระดับ 
มาตรฐาน คณุธรรมจริยธรรมให ้เป็น
ผู้มีคณุธรรมพื้นฐาน ตาม- หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสน  

√   

49 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.คลองขุนแก้ว
ต่อเนื่อง บริเวณหนา้บ้านนายไพฑรูย์ อินพาเพียร 
หมู่ที่ 1 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

1,117,000.00 

 ส านักปลดั 
เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและถนนเลยีบ 
คลองเกิดการทรุดตัว  

 √  
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6. การพัฒนาด้านการบริหารสาธารณะ 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ หมายเหตุ 
การด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ  

50 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองประชา
นาถ (ไดเทคดสิ) หมู่ที4่ ต าบลขุนแก้ว อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1,444,000.00 
 กองช่าง 

เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและถนนเลยีบ 
คลองเกิดการทรุดตัว 

 √  
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สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔8 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
 ๑.๒ เทศบาลต าบลขุนแก้วสามารถด าเนินงานได้  ดังนี้  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
 

โครงการที่บรรจุในแผน              จ านวน  304  โครงการ 
   สามารถบรรจุเข้าเทศบัญญัติได้     จ านวน   50   โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ 16.44 

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  ของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ เทศบาลต าบลขุนแก้วได้ด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาฯ เปน็ไปด้วยความถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   
 ๒.๒  เทศบาลต าบลขุนแก้วสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถ
ด าเนินการได้  ดังนี้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
2565 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2565 

เทศบัญญัติ 
2565 

ด าเนินการ 
ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

304 50 50 11 

ร้อยละ - ๑๐๐ 16.4 22.00 

 
 

3.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้เทศบาลฯ ด าเนินการ 
แก้ไขให้ในด้านต่างๆ เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลฯ
ยังไม่สามารถแก้ไขให้ไดป้ระชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวลและเกิดความไม่พอใจในที่สุด   
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 4.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลฯ  มีดังนี้ 

ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบลขุนแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป  

จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่ลดอัตราการช าระภาษี เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัส  
โคโรนา 2019 (Covid – 19) ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ/เครื่องใช้/เทคโนโลยีในการท างานอาจยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

อุปสรรค 
  งบประมาณมีจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1)  เทศบาลฯ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ 
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณ
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 าแผนพัฒนาฯ ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ และให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาฯ ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล    

๓)  ควรหาวิธีเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และเร่งรัดในส่วนของโครงการที่กันเงินให้ด าเนินการให้เสร็จในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณถัดไป 

๔)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/โอนลด/โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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 5)  โครงการที่ประชาชนเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็น
เร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

5.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ผู้บริหารควรหาเร่งจัดบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ถนน ระบบ 

การระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลขุนแก้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยควรปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งคอยปรับปรุงให้ทันสมัย ประหยัดพลังงานและงบประมาณ 

2)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเสียงตามสายของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์         
ข่าวเป็นประจ า เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง 

5)  ควรพิจารณาการจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วในการรับบริการของเทศบาล 

6)  ผู้บริหารควรมีแผนการอพยพประชาชน ออกจากพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายในกรณีที่สารเคมีรั่วไหลจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลขุนแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ประชาชนตั้งอยู่ในพื้นที ่

 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลขุนแก้วสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชน  
ในพ้ืนที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

 
 


