
 

 
 

 

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป ี
พ.ศ. 2560 – 2562 

(ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 

เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 

 
 
 



ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

นายสมพงษ์   นกแก้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย 

 

                                     

       นายสมอาจ   ปานเกิด                                 นางประภาศิริ   ค่ าจุล 
   รองนายกเทศมนตรตี าบลขุย                         รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย 
 

                                   

  นายเกียรติณรงค์   วงเกียรติขจร                           นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย 



สภาเทศบาลต าบลขุย 
 

     

           นายอ าพล   กล้าหาญ                            นายสิทธิ์   สวมกลาง 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย            รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย 
 

                

        นายสังเวียน   จิตเงินมะดัน                   นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1 
 

        

                                   นางธัญพร   แคนต ิ
                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1 
 



สภาเทศบาลต าบลขุย 
 

    

          นายสันต ิ  เหล็กพิมาย                            นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 
 

    

           นายสมยศ   แหงไธสง                             นายท านอง   วงศา 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 
 

    

           นางสุรัตน ์  ทวยไธสง                             นางบุญยัง   ทนน้ า 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 



 
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 

บุคลากร 
นางเสาวภา   ประภาสโนบล  ปลัดเทศบาลต าบลขุย 
นางสุนันทา    เทนไธสง   รองปลัดเทศบาลต าบลขุย 
 

           
 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
นางนุชรี     วุฒิพุทธศาสตร์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นางสาวนิตยา   บุญผูก   นักจัดการงานทั่วไป 
นายยศพล    ทิพย์เนตร   นักพัฒนาชุมชน 
นางสาวสุดาวดี    ปีตะเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวอริษา     อาสสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ 
นางน้ าตาล   ทัดกลาง   พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวณัชชา   พะนะลาบ  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวถนอมศรี   ทันไธสง  พนักงานจ้างทั่วไป 

 

 

               

 



 
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 

 
กองคลังเทศบาลต าบลขุย 

นางจิตฐิมา     หยั่งบุญ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสุปรียา    มูลจันทร์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวนิภาพร    เทนไธสง  นักวิชาการคลัง 
นายอุทัย    ชอบการไร่   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นางวรินดา    ชนะค้า   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
นางสาวจารุวรรณ     สันทิพย์  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวพิไลวรรณ    นกแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวอรวรรณ   กล้าหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
กองช่างเทศบาลต าบลขุย 

นายวิษณุกร    ทัดกลาง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายบรรจบ      หมั่นการ   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายมณี     ค าผาย   คนงานเครื่องสูบน้ า 

 

     
 

กองการศึกษาเทศบาลต าบลขุย 
นายวิษณุกร    ทัดกลาง  ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา 
 นางสาวคัทลิยา     กัณหา   นักวิชาการศึกษา 

นางสาวจุฬารัตน์      หมั่นการ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวมะลิ      ฤทธิ์ไธสง  ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวพรพิมล     แสนมาศ  ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวขนิษฐา ทันไธสง   ผู้ดูแลเด็ก 

 

   

                 



โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลขุย 

นางสุนันทา    เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวภณิดา    เบื้องกลาง  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายบัณฑิต    จิตเงินมะดัน  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายกฤษณะ    จันทร์อ่อน  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสุรพล    นิดใหม ่   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายชนะชัย    เหล็กพิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสมบัติ    บุญวรรณ   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายคมสัน   เหล็กพิมาย     พนักงานจ้างทั่วไป 

 

       

        
 

กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลต าบลขุย 
นางสุนันทา    เทนไธสง  รองปลัดเทศบาลต าบลขุย รักษาราชการแทนหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร 

นายอรุณ    กล้าหาญ   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายอภิวัฒน์    อินทร์นอก  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายพิสิษฐ์    ศรีแสดง     พนักงานจ้างทั่วไป  
นายธนโชติ    แหงไธสง     พนักงานจ้างทั่วไป  

 

                



วิสัยทัศน ์
 

 
 

 เทศบาลตําบลขุยมีนโยบายในการบริหารงานโดยการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน ส่งเสริม
การเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

เป็นชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน 
 
คําขวัญของเทศบาลตําบลขุย คือ 

แหล่งทรายน้้าจืดชั้นดี มากมีแหล่งน้้ากักเกบ็ ต้าบลขุยชื่อไม่ซ้้า อยู่คู่ค้้าล้าทะเมนชัย 
 

พันธกิจ 
ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ปลอดหนี้สิน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และอยู่อย่างพอเพียง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลขุย 
แบบที่ 1  การก้ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค้าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด้าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด้าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

ส่วนที่ 2  การจัดท้าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล 
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน 
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 
10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 
11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13.  มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

 

 
 



แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค้าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เทศบาลตําบลขุย 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 

(ครั้งที่ 1  เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ส่วนที่ 2  ผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
รวม 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และ
ฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
แนวทางท่ี 1  การจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก การจัดการศัตรูพืช/โรคพืช โรคสัตว์ 
การปรับปรุงดิน การเก็บผลผลิต 

 
 
 
5 

 
 
 

120,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟูา ปูายบอกทาง ระบบ 
เตือนภัย ถนน รางระบายน้ํา) 

 
 

41 

 
 

28,923,100 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัด 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
5 
1 
8 

 
 

960,000 
50,000 
240,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนการปูองกัน รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 
แนวทางท่ี  2  สนับสนุนระบบการศึกษาในพ้ืนที่และลงทุนด้านการศึกษา
ให้แก่บุคลากรในพ้ืนที่ 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมและมีวินัย 
เพ่ือสร้างสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
แนวทางท่ี  4  เสริมสร้างบทบาทชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
 

31 
12 
 
8 
 
5 

 
 

7,911,000 
1,845,000 

 
545,000 

 
210,000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
รวม 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
แนวทางท่ี  1 จัดระบบการเฝูาระวัง แจ้งข่าวภัยแล้ง  อุทกภัย และน้ําเสีย
พ้ืนที่  ร่วมค้นหาปัจจัยและแก้ไข 
แนวทางท่ี  2  จัดหาและจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วย
การบูรณาการระบบน้ําในระดับท้องถิ่น 

 
 
1 
 

15 

 
 

80,000 
 

38,411,450 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
ม่ันคงของบ้านเมือง 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สามัคคีในจังหวัด 
 

 
 
9 

 
 

520,000 

รวม 141 79,815,550 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 โครงการวันเทศบาล 20,000  √  
2 โครงการพัฒนาเทศโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
5,000 √   

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 50,000  √  
4 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000  √  
5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

250,000  √  

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

50,000  √  

7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000  √  
8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

25,000  √  

9 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ 2560 

25,000 √   

10 ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

25,000  √  

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

70,000  √  

12 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

50,000  √  

13 โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ 15,000  √  
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 
15,000  √  

15 โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30,000 √   
16 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20,000 √  ไม่เบิก 

 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ไม่ได้

ด้าเนินการ 
17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,806,400 √   
18 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,697,600 √   
19 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 36,000 √   

รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น 7,260,000 7 โครงการ 12 โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองคลัง เทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
50,000  √  

รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น 50,000  1  โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองช่าง เทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการดูแลรักษาและคุ้มครอง  

ที่สาธารณะ 
20,000  √  

2 ถนนดินเสริมหินคลุกข้างโรงเรียนลําทะเมนชัย  
พิทยาคม บา้นหนองบัววง หมู่ที ่1 ตําบลขุย 

365,446  √  

3 ถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองโปร่ง 
ตําบลขุย 

321,369  √  

4 ถนน คสล. จากประปาหมู่บา้นถึงศาลปูุตา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก ตําบลขุย 

125,093  √  

5 ถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางติ๋ว  เพ็ญการ หมู่ที่ 5 
บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย 

207,033  √  

6 ถนน คสล. ทางขึ้นหนองสระโคก – ทางสปก.     
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย 

158,659  √  

7 ถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายพนม ศิลประกอบ    
หมู่ที่ 6 บ้านขุย ตาํบลขุย 

122,516  √  

8 ถนน คสล. ซอยคุ้มเด็กอนามัย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
ตําบลขุย 

147,074  √  

9 ถนน คสล. จากสามแยก – ถนนด้านตะวนัตก   
(หลังโรงเรียนบา้นหนองไผ่ พทิยาคม) หมู่ที่ 7  
บ้านหนองไผ่ ตาํบลขุย 

152,340 √   

10 ถนน คสล. คุ้มอ่างทอง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7     
บ้านหนองไผ่ ตาํบลขุย 

203,590  √  

11 ก่อสร้างรางระบายน้าํจากสามแยกบ้านนายยุทธ   
ถึงบ้านนายน้อย บา้นโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 ตําบลขุย 

129,380  √  

12 ก่อสร้างรางระบายน้าํหนา้บา้นนายจักรี ถึงสี่แยก
บ้านนายยม (ฝัง่ถนนดา้นทิศตะวันออก)       
บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลขุย 

183,840  √  

13 ถนน คสล. ทางเข้าหมู่บา้นดา้นทิศตะวันออก    
เชื่อมถนนทางหลวงแผน่ดิน บ้านโนนชุมพวง        
หมู่ที่ 5 ตําบลขุย 

99,560 √  โอนงบ 
ประมาณ 

14 ติดตั้งหม้อแปลงสถานีสบูน้าํด้วยไฟฟูา 
บ้านหนองบัววง 

210,000 √  โอนงบ 
ประมาณ 

รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น 2,445,900 3 โครงการ 11 โครงการ  



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 

จ่ายขาดเงนิสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กองช่าง เทศบาลต้าบลขุย 

 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 ถนนดินเสริมหินคลุกฝั่งทิศเหนือหนองชุมพวง 

บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

499,200  √ รอ
อนุมัติ 

2 ถนนดินเสริมหินคลุกฝั่งหนองตลาด บ้านขุยใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10  ตําบลขุย  อําเภอลําทะเมนชัย     
จังหวัดนครราชสีมา 

248,100  √ รอ
อนุมัติ 

3 ถนนดินเสริมหินคลุกจากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมือง
ยางเข้าดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7  ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

296,500  √ รอ
อนุมัติ 

4 ถนนดินเสริมหินคลุกหนองกระทุ่ม – หนองกกตา
ขาว บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5  ตําบลขุย              
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

188,100  √ รอ
อนุมัติ 

รวม 1,231,900  4 โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 

โครงการซ่อมแซมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / โครงการกันเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
กองช่าง เทศบาลต้าบลขุย 

 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําทางลงหนองตะโก 

(บริเวณนานายชั้น) บ้านขุย หมู่ที่ 6 
81,100 √  ซ่อมแซม 

2 โครงการซ่อมแซมถนนดินทางไปหนองตลาด 
บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

35,210 √  ซ่อมแซม 

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางลัดไป
โรงพยาบาลบ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

225,680 √  กันเงิน 
(ไม่มีหนี้) 

4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสามแยกข้าง
โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (ต่อ-เขตตําบลช่องแมว) 
บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 ตําบลขุย  
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1,357,238 √  กันเงิน 
(ไม่มีหนี้) 

5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านสท.สังเวียน 
บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

144,563 √  กันเงิน 
(ไม่มีหนี้) 

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงเรียนหนอง
ไผ่พิทยาคมด้านทิศใต้ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

69,604 √  กันเงิน 
(ไม่มีหนี้) 

7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มแลไสวถึงบ้านนาง
สัมพันธ์บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

52,653 √  กันเงิน 
(ไม่มีหนี้) 

8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์ศิลป์ 1    
(ต่อของเดิม) , ซอยณรงค์ศิลป์ 2 (ต่อของเดิม) 
บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

127,744 √  กันเงิน 
(ไม่มีหนี้) 

รวม 2,093,792 8 โครงการ   

 
 

 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองการศึกษา เทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ 

ด้าเนินการ ยังไม่ได้
ด้าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000 √  ไม่เบิก 
2 โครงการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000  √  
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ร.ร.ได้รับเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลขุย และค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.) 

1,368,400 √   

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 40,000  √  
5 อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ร.ร.ได้รับงบประมาณโครงการนมโรงเรียน 
(ถ่ายโอน) และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย) 

611,520 √   

6 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000 √   

7 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 10,000  √  
8 โครงการจัดงานประเพณี และพิธีการทางศาสนา 

เช่น งานสงกรานต์ งานเข้าพรรษา ออกพรรษา 
ลอยกระทง บุญกุ้มข้าใหญ่ ฯลฯ 

50,000 √   

9 โครงการจัดงานรัฐพิธี 20,000 √  ไม่เบิก 
10 โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 10,000 √  ไม่เบิก 
11 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 20,000  √  
12 โครงการสร้างแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 15,000 √  ไม่เบิก 

รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น 2,234,920 8 โครงการ 4 โครงการ  

 
 
 

 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 อุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางาน

สาธารณสุข 
-  โครงการหมู่บ้านปลอดโรคขาดสารไอโอดีน 
-  โครงการปลอดโรคไข้เลือดออก 

105,000  √  

2 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อ
แก้ไขสุนัขและแมวจรจัด 

15,000  √  

3 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 100,000  √  
4 โครงการปูองกันและบรรเทาภัยหนาว 100,000  √  
5 โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า     

ในสัตว์ 
50,000  √  

6 โครงการกําจัดวัชพืชต่างๆ ตามแหล่งน้ําในเขต
เทศบาลตําบลขุย 

100,000  √  

7 โครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก 10,000  √  
8 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานบริหารจัดการ

ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
20,000  √  

9 โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อาศัยในครอบครัว 
เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพ่ือปูองกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส์ 

10,000  √  

10 โครงการจัดหาถังขยะ 50,000  √  

รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น 560,000    10 โครงการ  
  
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 
(ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต้าบลขุย 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด้าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด้าเนินการ ยังไม่ได้

ด้าเนินการ 
1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 20,000  √  
2 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวทาง

พระราชดําริ 
20,000  √  

3 โครงการ “รักน้ํา รักปุา รักษาแผ่นดิน” 20,000  √  
4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
20,000  √  

5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
(เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ 
เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 

30,000  √  

รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น 110,000  5 โครงการ  

 



สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
สรุปการน าแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  เข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวน
โครงการตาม
แผน (เฉพาะ

ปี 2560) 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

แต่ละ
แนวทาง จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 
แนวทางท่ี 1  การจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก การจัดการศัตรูพืช/โรคพืช โรคสัตว์ 
การปรับปรุงดิน การเก็บผลผลิต 
 

 
 
 
5 

 
 
 

120,000 

 
 
 
3 

 
 
 

60,000 

 
 
 

60.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า ป้ายบอกทาง ระบบ 
เตือนภัย ถนน รางระบายน้้า) 
 

 
 

41 

 
 

28,923,100 

 
 

12 

 
 

2,136,340 

 
 

29.27 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัด 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
5 
1 
8 

 
 

960,000 
50,000 
240,000 

 
 
1 
- 
6 

 
 

5,000 
- 

185,000 

 
 

20.00 
- 

75.00 



สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
สรุปการน าแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561  เข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวน
โครงการตาม
แผน (เฉพาะ

ปี 2560) 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

แต่ละ
แนวทาง จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนการป้องกัน รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 
แนวทางท่ี  2  สนับสนุนระบบการศึกษาในพ้ืนที่และลงทุนด้านการศึกษา
ให้แก่บุคลากรในพ้ืนที่ 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมและมีวินัย 
เพ่ือสร้างสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
แนวทางท่ี  4  เสริมสร้างบทบาทชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

31 
12 
 
8 
 
5 

 
 

7,911,000 
1,845,000 

 
545,000 

 
210,000 

 
 

16 
5 
 
8 
 
2 

 
 

7,120,000 
2,084,920 

 
455,000 

 
50,000 

 
 

51.61 
41.67 

 
100.00 

 
40.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
แนวทางท่ี  1 จัดระบบการเฝ้าระวัง แจ้งข่าวภัยแล้ง  อุทกภัย และน้้าเสีย
พ้ืนที่  ร่วมค้นหาปัจจัยและแก้ไข 
แนวทางท่ี  2  จัดหาและจัดสรรน้้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วย
การบูรณาการระบบน้้าในระดับท้องถิ่น 
 

 
 
1 
 

15 

 
 

80,000 
 

38,411,450 

 
 
- 
 
1 

 
 
- 
 

100,000 

 
 
- 
 

6.67 



สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
สรุปการน าแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561  เข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวน
โครงการตาม
แผน (เฉพาะ

ปี 2560) 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

แต่ละ
แนวทาง จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
ม่ันคงของบ้านเมือง 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สามัคคีในจังหวัด 

 
 
9 

 
 

520,000 

 
 
5 

 
 

155,000 

 
 

55.56 

รวม 141 79,815,550 59 12,351,260 41.84 

 




