
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

เรื่อง รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

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

        ตามท่ีเทศบาลต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวนัที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  เทศบาลต าบลขุนแก้ว  จึ งได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลขุนแก้ว ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว 
และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
และการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256  ถึง 31 มีนาคม 
พ.ศ.2566 ) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลต าบลขุนแก้ว https://www.khunkaew.go.th 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ ณ วันที่ 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕66 

       (นายนริด  พินิจ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว 

https://www.khunkaew.go.th/
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 ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

เรื่อง รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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     ------------------------------------------------- 

                    ตามท่ีเทศบาลต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวนัที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  เทศบาลต าบลขุนแก้ว  จึ งได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลขุนแก้ว  
ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลขุนแก้ว ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว  
และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

    เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
และการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256  ถึง 31 มีนาคม 
พ.ศ.2566 ) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลต าบลขุนแก้ว https://www.khunkaew.go.th 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕66 

 

       (นายนริด  พินิจ) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ 

 
 
 
 

https://www.khunkaew.go.th/
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เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   

                                                                                                                              
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ้ับริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าว  
และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลขุนแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย  
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลขุนแกว้ ดงันี ้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  
    " ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สืบสานประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลขุนแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.การพัฒนาด้านสังคม  
    2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 
การวางแผน 

     เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
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 เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ดังต่อไปนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้าน
สังคม  

38 22,407,500.00 38 25,407,500.00 38 25,432,500.00 38 25,432,500.00 38 25,432,500.00 

2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

14 3,298,914.00 14 3,457,239.00 14 3,631,368.00 14 3,822,958.00 14 4,033,600.00 

3.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

11 5,240,000.00 11 5,240,000.00 11 5,240,000.00 11 5,240,000.00 11 5,240,000.00 

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

16 1,471,000.00 16 1,471,000.00 16 1,471,000.00 16 1,471,000.00 16 1,471,000.00 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ด ี

25 9,710,000.00 23 8,220,000.00 23 8,220,000.00 23 8,220,000.00 23 8,220,000.00 

6.การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

42 45,990,900.00 39 44,994,900.00 29 36,820,900.00 29 36,820,900.00 29 36,820,900.00 

รวม 146 88,118,314.00 141 88,790,639.00 131 80,815,768.00 131 81,007,358.00 131 81,218,000.00 
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  การจัดท างบประมาณ 
   ผู้บริหารเทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ  
                     งบประมาณ 23,819,425 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านสังคม  18 14,679,000.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 296,625.00 

3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 2 20,000.00 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 381,800.00 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 9 1,210,000.00 

6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 13 7,232,000.00 

รวม 57 23,819,425.00 

 
   
 
 
 



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
        เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  
รวม 8  โครงการ จ านวนเงิน 6,017,922 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านสังคม  4 5,455,739 4 5,455,739 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 142,033 2 142,033 

3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว - - - - 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 11,150.00 1 11,150.00 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี - - - - 

6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 1 409,000 1 409,000 

รวม ๘ 6,017,922 ๘ 6,017,922 

 

 
 
 
 
 

 



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

โครงการกจิกรรมตามแผนด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
   1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ( 6.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1 โครงการรณรงค์ต่อต้าน และป้องกัน
การแพร่ระบาด ของยาเสพติด 

ส านักปลดั เมษายน 2566 เมษายน  
2566 

50,000 
   √  

2 โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 

ส านักปลดั มีนาคม  2566 มีนาคม  
2566 

30,000 
   √  

3 
โครงการฝึกอบรม อปพร. 

ส านักปลดั กรกฎาคม2566 กรกฎาคม
2566 

25,000 
   √  

4 โครงการจดัฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย  

ส านักปลดั กรกฎาคม2566 สิงหาคม 
2566 

50,000 
   √  

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน  
การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
(สถานท่ีกลาง) 

ส านักปลดั ม.ค.2566 
-  

ก.ย.2566 

ม.ค.2566 
-  

ก.ย.2566 
10,000 

   √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

โครงการกจิกรรมตามแผนด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
   1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ( 6.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 
 ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

๖ 
โครงการลดอุบัตเิหตุทาง ถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านักปลดั มกราคม 2566 
และ 

เมษายน 2566 

4 มกราคม 
2566 20,000 

9,739 √    

7 โครงการอบรมและศึกษา ดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพ ผูสู้งอายุ ต าบลขนุแก้ว 

ส านักปลดั มกราคม –กันยายน 
2566 

มกราคม –กันยายน 
2566 300,000 

   √  

8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จติ
อาสาภัยพิบตัิประจ า เทศบาลต าบลขุน
แก้ว  

ส านักปลดั 
พฤษภาคม –มิถุนายน 
2566 

พฤษภาคม –
มิถุนายน 2566 100,000 

   √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข  ( 6.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

9 โครงการป้องกันและควบ- คุมโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เมษายน –พฤษภาคม 
2566 

เมษายน –
พฤษภาคม 2566 20,000 

   √  

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ- สุนัขบ้าฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เมษายน-มิถุนายน 
2566 

เมษายน-มิถุนายน 
2566 20,000 

   √  

11 โครงการสืบสานพระราช ปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร้งเต้านม  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มกราคม –กันยายน 
2566 

มกราคม –กันยายน 
2566 

26,000 
 

   √  

12 โครงการควบคมุโรคขาดสาร ไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรม-ราชกุมาร ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มกราคม –กันยายน 
2566 

มกราคม –กันยายน 
2566 

26,000 
   √  

13 โครงการส่งเสริมโภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มกราคม –กันยายน 
2566 

มกราคม –กันยายน 
2566 

26,000 

   √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
   1.4 แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

14 
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในพ้ืนท่ี ส านักปลดั 

ตุลาคม 2565 
ถึง กันยายน 2566 

ทุกวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 

54,000 
12,500 √    

15 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้พิการ
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 
ตุลาคม 2565 

ถึง กันยายน 2566 
ทุกวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 

2,200,000 
808,600 √    

16 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สงูอายุ
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 
ตุลาคม 2565 

ถึง กันยายน 2566 
ทุกวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 

11,800,000 
4,624,900 √    



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
   1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ( 25.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแขง็ชองชุมชน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

17 โครงการขุนแก้วร่วมใจ ลดปจัจัยเสี่ยง
เหล้าบุหรี ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เมษายน 2566 เมษายน 2566 
10,000 

   √  

18 โครงการขุนแก้วน่าอยู่ ร่วมรักษ์ รว่ม
พัฒนา สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

มกราคม –กันยายน 
2566 

มกราคม –กันยายน 
2566 10,000 

   √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

19 โครงการจดังานวันเทศบาล ส านักปลดั เมษายน 2566 เมษายน 2566 10,000    √  
20 โครงการแหเ่ทียนพรรษา ส านักปลดั กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 50000    √  
21 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส านักปลดั มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 100,000 87,700 √    



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

22 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ส านักปลดั เมษายน-พฤษภาคม 
2566 

เมษายน-พฤษภาคม 
2566 5,000    √  

23 โครงการไหว้คร ู ส านักปลดั มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 3,000    √  
24 โครงการสานสมัพันธ์ วันปิดภาคเรียน

ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบล
ขุนแก้ว 

 
ส านักปลดั 

 
มีนาคม 2566 

 
มีนาคม 2566 10,000 

    
√ 

 

25 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย ในการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาล ต าบลขุนแก้ว 

ส านักปลดั ตุลาคม 2565 
- 

กันยายน 2566 

ทุกวันที่ 5  
ของทุกเดือน 268,625 

 
54,333 

 
√ 

   

 
26 โครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา 

ส านักปลดั ตุลาคม 2565 
- 

กันยายน 2566 

พฤศจิกายน 2565 

1,344,000 
 

643,530 
√    



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่  3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมาชาติ สิง่แวดล้อม และการท่องเท่ียว 
   ๑.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ( 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

27 
โครงการแข่งขันเรือยาว ประเพณแีละ
เรือมาด 

ส านักปลดั ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 

150,000 
   √ ร่วมจัดงาน

แบบไม่ใฃ้
งบประมาณ 

28 โครงการจดังานวันส าคญั ทางพุทธ
ศาสนา  

ส านักปลดั กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 
20,000 

   √  

29 โครงการจดัประเพณีวัน สงกรานต์  เมษายน   2566 เมษายน   2566 50,000    √  

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

30 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าร ิ
(การปลูกหญ้าแฝก) 

ส านักปลดั 
ต.ค.65-ก.ย.66 ต.ค.65-ก.ย.66 20,000.00    √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่   4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.3  แผนงานเคหะชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่   4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ( 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

31 โครงการส่งเสริมการคัด แยกขยะการ
ใช้ประโยชน์ จากขยะมลูฝอย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.
66 

30,000    √  

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

32 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 
ต.ค.65-ก.ย.66 ต.ค.65-ก.ย.66 20,000.00    √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่   4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ( 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

33 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลดั 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66     √  

34 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ส านักปลดั ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 46,800 11,150 √    
35 โครงการเผยแพร่ ความรู ้ด้านกฎหมาย

และสิทธิประโยชน์ ของผู้พิการ 
ส านักปลดั 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 15,000    √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่   5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ( 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

36 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั ของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระ มหากษัตรยิ์โดย
ให้ประชาชน ได้มสี่วนร่วมกจิกรรม 

ส านักปลดั ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

20,000 
   √  

37 โครงการอบรมให้ความรู้ ปลูก 
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน 

ส านักปลดั พ.ค.66-มิ.ย.66 พ.ค.66-มิ.ย.66 
30,000 

   √  

38 โครงการจดัท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นและ
อบรมให้ความรู้ ในการจัดท าแผนฯ 

ส านักปลดั ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 
30,000 

   √  

39 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/ร่วม กบั
หน่วยงานอ่ืน 

ส านักปลดั ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 
10,000 

   √  

40 โครงการเลือกตั้งของเทศบาล  
ต าบลขุนแก้ว  

ส านักปลดั ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 
300,000 

   √  

41 โครงการฝึกอบรมสัมนา และทัศน
ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาลพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

ส านักปลดั ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

300,000 

   √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่   5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ( 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

42 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน ของเทศบาล
ต าบลขุนแก้ว 

กองคลัง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

500,000 
   √  

43 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัตริาชการ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากรของทต.ขุนแก้ว 

ส านักปลดั 
พ.ค.66-มิ.ย.66 พ.ค.66-มิ.ย.66 

50,000 
   √  

44 โครงการก่อสร้างที่จอดรถ บริเวณ
ส านักงานเทศบาล ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

ส านักปลดั 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

1,000,000 
   √  



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
   ๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ  
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน  

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

45 โครงการสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
บริเวณคลองขุนแก้ว ด้านหลังโรงงาน 
น้ ามันพืชไทย หมู่ที่ 1 ต าบลขุนแก้ว
อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

1,530,000 

   √  

46 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
บริเวณประตูน้ า บางออคร หมู่ที่ 2 
ต าบลขุนแก้วอ าเภอนครชัยศร ีจังหวัด
นครปฐม 

กองช่าง 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

496,000 

   √  

47 อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยาย เขต
ไฟฟ้าเงินอุดหนุน 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

 
   √  

48 โครงการก่อสร้างประตูน้ า บรเิวณคลอง
ต้นตาล หมู่ที่ 3 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอ
นครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

1,500,000 
   √  

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้าน
ลุงเวียน หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอ
นครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

211,000 
   √  



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
   ๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

50 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยใช้แอส
ฟัลท์ติก ถนนแคแถว 2 หมู่ที่ 4 ต าบล
ขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัด
นครปฐม 

กองช่าง 

ม.ค.66 –ก.ย.66 21 มีนาคม 
2566 

409,000 

√ 

51 โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนแคแถว 8 หมู่ที่ 4 ต าบลขุน
แก้ว อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

184,000 
√

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนเลียบคลอง ประชาอุทิศ 2 (ขุน
แก้ว 5) หมู่ที่ 3 และถนนเลียบคลอง 
ไฟไหม้ (ขุนแก้ว12) หมู่ที่ 2 ต าบลขุน
แก้ว อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

163,000 

√

53 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ถนนเลียบ
คลองประชา อุทิศ 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัด
นครปฐม 

กองช่าง 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

2,110,000 

√



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสรา้ง) 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ระยะเวลาตาม
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

54 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนพุทธ
มณฑลสาย 8/2 หมู่ที่ 1 ต าบลขนุแก้ว 
อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

208,000 
√

55 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัด
นครปฐม 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

69,000 
√

56 โครงการวางท่อเมนประปา ริมถนน
เพชรเกษม ช่วงปากทาง เข้าถนนแค
แถว ถึง บริเวณ ท่อสอดข้ามถนนเพชร
เกษม หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอ
นครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

กองช่าง 

ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

252,000 

√

57 ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ ราคาได้ ค่า 
(K) 

กองช่าง 
ม.ค.66 –ก.ย.66 ม.ค.66 –ก.ย.66 

100,000 
√



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน  ( ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ) 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 




