
 

 

                                                                       

 

    รายงานผลการดําเนนิงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

   
 
 

 เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
   อําเภอนครชัยศร ี  จังหวัดนครปฐม   

     
 

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

1.แผนงานการศึกษา โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

19,600,000 1773,692 186,308 กองการศึกษา   1  

 โครงการอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก 

9,760,000 731,290.06 180,374.80 กองการศึกษา   1  

 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ 

10,000 - 10,000 กองการศึกษา           1    

รวม        3 29,370,000 2,504,982.06 276,682.80      

 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
โครงการจัดงาน
ลอยกระทง 

 
80,000 

 
67,236.84 

 
12,763.16 

 
กองการศึกษา 

   
1 

 

 โครงการจดังานวัน      
คลายวันพระบรม ราช
สมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระ 
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดช 
มหาราชบรมนาถ 
บพิตร วันชาติ และ 
วันพอแหงชาติ  

70,000  44,843 25,157 สํานักปลัด   1  

 

 

 



แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

 โครงการจดังานวัน      
คลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวงและวันแม
แหงชาติ 

20,000    9,000 11,000  สํานักปลัด   1  

 โครงการจัดงานวัน 
เฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว มหา 
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวราง 
กูร  
 

50,000   13,500 36,500 สํานักปลัดฯ   1  

 โครงการจัดงานวัน 
เฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจาสุทิดาฯ 
พระบรมราชินีใน 
รัชกาลท่ี 10 

20,000     6,750 13,250 สํานักปลัดฯ   1  

 โครงการจัดงานวัน 
สําคัญตางๆ ของ
ชาต ิ

10,000     2,500 7,500 สํานักปลัดฯ   1  

รวม  
6 

 
250,000 

   
143,829.84 

 
106,170.16 

     

 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานสังคม 
สงเคราะห 

โครงการสงเสริม
การฝกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น
หรือพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรี ผูสูงอายุ 
ผูพิการ 
 

20,000 - 20,000 กองสวัสดิการฯ 1    

รวม 1 20,000  20,000      
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสงเสริม
การดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 - 10,000 กองสวัสดิการฯ   1  

รวม 1 10,000        - 10,000      
          

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสงัคม 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานบริหารท่ัวไป โครงการอบรม
กฏหมายและการ
เขาถึงยุติธรรมใน
ชุมชน 

20,000 - 20,000 กองสวัสดิการฯ 1    

รวม 1   20,000      
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสงเสริม
การดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

10,000 - 10,000 กองสวัสดิการฯ 1    

รวม 1 10,000  10,000      
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

โครงการฝกอบรม
การปองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน 

20,000 - 20,000 สํานักปลัดฯ 1    

 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.รุน2) 

80,000 - 80,000 สํานักปลัด 1    

 โครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

25,000 - 25,000 สํานักปลัดฯ 1    

 โครงการปลอดภัย
ทางถนน 
 

15,000 15,000 - สํานักปลัดฯ        1  

 



 

 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยตางๆ 

50,000     30,000 20,000 สํานักปลัดฯ    1  

 โครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสา ภัยพิบัติ 

20,000 - 20,000 สํานักปลัดฯ 1    

 โครงการอบรม
หลักสูตรการใช
เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห
ความถ่ี 
 

20,000 - 20,000 สํานักปลัดฯ 1    

รวม 7 230,000 45,000  185,000      

แผนงานสาธารณสุข โครงการสงเสริม
การจัดการ
สุขาภิบาล 

27,000 -  กองสาธารณสุขฯ     

 โครงการรณรงค
ปองกันไขเลือดออก 

7,000 -  กองสาธารณสุขฯ          1    

 โครงการปลอดโรค 
ควบคุมและปองกัน
พิษสุนัขบาในเขต
เทศบาล 

70,000         - กองสาธารณสุขฯ        1  

 3 104,000        
 



 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

โครงการจัด
กิจกรรมสําหรับคน
พิการในเขต
เทศบาล 

100,000 - 100,000 กองสวัสดิการฯ         1  1  

 โครงการอบรม
สัมมนา และทัศน
ศึกษาผูสูงอายุ 

100,000 - 100,000 กองสวัสดิการฯ          1    

รวม       2 200,000        - 200,000      

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมชุมชน 

15,000         - 15,000 กองสวัสดิการฯ          1    

 โครงการอบรม
สัมนาและทัศนดู
งานของชุมชน 

500,000 -  500,000 กองสวัสดิการฯ          1    

 โครงการธรรมะ
อารมณดีนําทางสู
ชุมชนโดยหลักเศ
ศรษกิจพอเพียยง 

5,000       - 5,000 กองสวัสดิการฯ 1    

 โครงการรณรงค
เพ่ือการปองกันยา
เสพติด 
 

200,000        - 200,000 กองการศึกษา   1  

 โครงการภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชน 

100,000      - 100,000 กองการศึกษา         1    

 รวม 5 820,000      -   820,000      



 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานงบกลาง โครงการสวัสดิการ
การเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

11,950,000 12,363,000 500 กองสวัสดิการฯ    1  

 โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

2,400,000 2,400,000 - กองสวัสดิการฯ   1  

 โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอสด 

42,000 30,000 12,000 กองสวัสดิการฯ   1  

 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ิน 

200,000 - 200,000 กองสาธารณสุขฯ 1    

 โครงการกิจการ
จราจร 
 

50,000 - 50,000 สํานักปลัดฯ 1       1  

  รวม 5 3,887,000 1,4793,000 262,500      

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมา
ณคงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการรณรงค
รักษาความสะอาด
และความเรยีบรอย
ในเขตเทศบาล 

7,000 - 7,000 กองสาธารณสุขฯ 1      

 โครงการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

10,000 - 10,000 กองสาธารณสุขฯ 1    

 โครงการจางเหมา
ท้ิงขยะของเทศบาล 

4,500,000 1,728,131.70 211,900 กองสาธารณสุขฯ   1  

 โครงการกําจัด
วัชพืช และ
ผักตบชวาคลอง
สาธารณะ 

5,000 - 5,000 กองสาธารณสุขฯ 1    

 โครงการอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
แหลงทองเท่ียวและ
ภูมิทัศนในเขต
ชุมชน 

8,000   7,695 305 กองสาธารณสุขฯ   1  

    
         5 

 
45,030,000 

 
1,735,826.70 

 
234,205 

           

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการเมอืงการ- บริหาร 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานบริหารท่ัวไป โครงการอบรม
สัมนาศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจาง 

200,000 - 200,000 สํานักปลัดฯ 1      

 โครงการอบรม
คุณธรรมจรยิธรรม
แกผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 

15,000 - 15,000 สํานักปลัดฯ 1    

 โครงการจาง
สถาบันภายนอก
สํารวจความพึง
พอใจ 

30,000 - 30,000 สํานักปลัดฯ 1    

 โครงการจัดประชุม
ประชาคมทองถ่ิน
ระดับตําบล 

20,000 - 20,000 กองยุทธศาสตรฯ 1    

รวม       4 265,000 - 265,000      

 

 

 

 



 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการจางเหมา
บุคคลธรรมดา
สําหรับประจํารถ
ขยะ 

283,500 - 283,500 กองสาธารณสุขฯ 1      

 โครงการจางเหมา
บุคคลธรรมดาทํา
ความสะอาดถนน 
ทางเทา 

300,300 - 300,300 กองสาธารณสุขฯ 1    

 โครงการจางเหมา
เอกชนสําหรับ
ประจาํรถขยะ 

1,500,000 705,000 90,000 กองสาธารณสุขฯ   1  

 โครงการจางเหมา
เอกชนรักษาความ
สะอาดทางเทา
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

2,600,000 1,021,920 556,160 กองสาธารณสุขฯ   1  

รวม 4 4,683,800 1,726,920 959,960      

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน
เพ่ือใหการบริการ
และพัฒนา 

10,000       - 10,000 สํานักปลัดฯ       1      

รวม 1 10,000       - 10,000      
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.พรอม
วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตและบอพัก
ทางหลวงหมายเลข
3235 ซอย1/1 หมู 
3 

941,000       - 941,000 กองชาง       1   

 โครงการหินคลุกใน
เขตเทศบาล 

100,000       - 100,000 กองชาง       1  

 โครงการปรับปรุง
ทางเทา ถนน นฐ 
1032 ม.3 ทา
ตําหนัก 

1,037,000        - 1,037,000 กองชาง       1    

 โครงการปรับปรุง
รางระบายน้ํา 
บริเวณถนน
เทศบาล 1 ม.2 
 

558,000        - 558,000 กองชาง       1    

 

 



 

 

แผนงานท่ี โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

                     สถานะการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไมไดดําเนินงาน อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

 โครงการกอสราง
รางระบายน้ํารูปตัว
ยู คสล. ตลาดทานา 
หมู 1 นครชัยศรี 

223,000      - 223,000 กองชาง          1      

 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณใต 
สะพานยกระดับ
ถนน 3094 

1,978,000       - 1,978,000 กองชาง         1    

รวม          6 4,837,000      - 4,837,000      

 

 

ปญหา อุปสรรค 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนครชัยศรีประสบปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ซ่ึงเทศบาล

ตําบลนครชัยศรีตองดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคระบาดอยางตอเนื่อง มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ซ่ึง

บางโครงการไมสามารถดําเนินการได  


