
 

 
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



ค ำน ำ 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมทั้ง
เพ่ือใช้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด อ าเภอ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหาร ทั้งด้านเนื้อหาสาระ 
กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ด าเนินงานครบทุกด้าน  ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ 

อย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าว ได้ค านึงถึงความ
ต้องการและสภาวะการต่างๆ ตลอดจนค านึงถึงขีดความสามารถในด้านก าลังคน งบประมาณของเทศบาลได้อย่าง
แท้จริง 
  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
จะสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถ
ควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

งานแผนงานและงบประมาณ 
       เทศบาลต าบลขุย 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 
1.1  บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5        
ข้อ 26 และ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเทศบาลต าบลขุย เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่

ของเทศบาลต าบลขุยประจ าปีงบประมาณนั้น 
3. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
4. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
5. เพ่ือให้การติดตามผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

 
1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน
ไว้โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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รูปที่ 1  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงาน และสามารถน า 
แผนงาน/โครงการพัฒนาไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ของเทศบาล 

3. สามารถล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมในการตอบสนองความ 
ต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพราะได้วางแนวปฏิบัติ 
ไว้แล้ว 

5. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอน 
ในการท างาน 

6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง 
ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาท้องถิ่น 

7. เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมของ 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
-  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
-  เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล 
-  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
-  เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการ 
-  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  การจัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ / กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลขุยในปีงบประมาณ ซึ่งจะน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลขุย             
โดยประกอบด้วย 
  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

  2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
   8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

     1.1  แผนงานการเกษตร 1                 1.67           100,000                 0.69 ส านักปลัด

     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน -                     -                       -                       -   -

รวม 1                 1.67           100,000                 0.69

2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

     2.1  แผนงานการศึกษา 8               13.33         1,969,920               13.67 กองการศึกษา

รวม 8               13.33         1,969,920               13.67

3.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

     3.1  แผนงานการเกษตร 3                 5.00             60,000                 0.42 ส านักปลัด

รวม 3                 5.00             60,000                 0.42

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลขุย

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลขุย

แบบ ผด. 01 

4.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม

     4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1                 1.67             20,000                 0.14 ส านักปลัด
     4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                 3.33             35,000                 0.24 ส านักปลัด
     4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3                 5.00        7,657,200               53.15 ส านักปลัด
     4.4  แผนงานการศึกษา -                     -                       -                       -   -

รวม 6               10.00        7,712,200               53.53
5.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

     5.1  แผนงานสาธารณสุข 7               11.66           335,000                 2.32 กองสาธารณสุข

รวม 7               11.66           335,000                 2.32
6.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

     6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 10               16.67        2,877,422               19.97 กองช่าง
     6.2  แผนงานการพาณิชย์ -                     -                       -   -

รวม 10               16.67        2,877,422               19.97
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลขุย

แบบ ผด. 01 

7.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
     7.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 4                 6.67           190,000                 1.32 กองการศึกษา

รวม 4                 6.67           190,000                 1.32
8.  ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

     8.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12               20.00           926,000                 6.43 ส านักปลัด
     8.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1                 1.67             25,000                 0.17 ส านักปลัด
     8.3  แผนงานสาธารณสุข 1                 1.67               5,500                 0.04 กองสาธารณสุข
     8.4  แผนงานเคหะและชุมชน 2                 3.33             41,300                 0.29 กองช่าง
     8.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                 3.33             25,000                 0.17 ส านักปลัด

รวม 18               30.00         1,022,800                 7.10
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลขุย

แบบ ผด. 01 

9.  ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน

     9.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1                 1.67             70,000                 0.49 ส านักปลัด

รวม 1                 1.67             70,000                 0.49
10.  ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

     10.1  แผนงานสาธารณสุข 1                 1.67             50,000                 0.35 กองสาธารณสุข

     10.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -                     -                       -                       -   -

     10.3  แผนงานการเกษตร 1                 1.67             20,000                 0.14 ส านักปลัด

รวม 2                 3.33             70,000                 0.49

รวมทัง้ส้ิน 60             100.00      14,407,342             100.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลขุย 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก าจดัวัชพืชต่างๆ 
ตามแหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบลขุย 

เพื่อก าจัดวัชพืชที่ปกคลุม    
ผิวน้ า ห้วย หนอง ครอง บึง 
เพื่อประชาชนจะได้มีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร การอุปโภค 
บริโภค ทีส่ะอาดเพียงพอ  
และทั่วถึง 

100,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 
 

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

 
 

แบบ ผด. 02 
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2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา              
2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ร.ร.ได้รับงบประมาณ
โครงการอาหารกลางวัน 
(ถ่ายโอน) และศูนยเ์ด็กเล็ก
เทศบาลต าบลขุย ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. 

1,274,600 เขต ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

2 อาหารเสริม (นม) ร.ร.ได้รับงบประมาณ
โครงการนมโรงเรียน     
(ถ่ายโอน) และศูนยเ์ด็กเล็ก
เทศบาลต าบลขุย 

580,320 เขต ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาต ิ

น าเด็กเล็กศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาต ิ

20,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู ้

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
ใฝ่เรียนรู้ให้กับเด็ก 

15,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

5 กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดงานกิจกรรมวันเด็ก
ร่วมกับโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลขุย 

10,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการส าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส าคัญส าหรับ
ศูนย์เด็ก เช่น ทันตอนามัย
เด็ก บัณฑติน้อย เป็นต้น 

40,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้
ธรรมะเอาชนะยาเสพตดิ 

20,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด. 02 
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2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา              
2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการฝึกอบรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่อจัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน จัดฝึกอบรม
บรรพชาสามเณรภาค     
ฤดูร้อน สนับสนุนการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กช่วง  
ปิดเทอม 

10,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร    
3.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อให้
ความรู้ หลักการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแกก่ลุม่
อาชีพ เยาวชน ประชาชน 
ส่งเสริมให้มีการจัดท าบญัชี
ครัวเรือน สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชด าร ิ

20,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

2 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

3 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทาง
พระราชด าริ การจดัหาพันธ์
พืช ผัก และสัตวเ์ลี้ยง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ 

20,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

แบบ ผด. 02 
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4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

รณรงค์ เฝ้าระวัง 
บ าบัดรักษา 
จ านวนชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง / จ านวนอาสา
ป้องกันยาเสพติด 

20,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 

 
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อออกให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี 

20,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

ส่งเสริมความสามคัคีใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

15,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 

 

แบบ ผด. 02 
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4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.3  แผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงิน 
ส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ   
ผู้ป่วยเอดส ์

30,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

4,056,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ  
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  
และทุพพลภาพ 

3,571,200 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.4  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 
 

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

 

แบบ ผด. 02 
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5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข              
5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

ส่งเสริมด าเนินงานบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- จัดซื้อน้ ายาก าจัดและ
ทรายอะเบท 
- ฉีดยาพ่นยุงลาย 

100,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว 

ป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว จัดหาเครื่องบรรเทา
ภัยหนาว ฯลฯ 

120,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการเพิม่ทักษะการ
พูดคุยของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่น
ที่อาศัยในครอบครัว     
เรื่อง ส่งเสริมอนามยั  
เจริญพันธ์เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส ์

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

10,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
ในสัตว ์

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

50,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

 
 

แบบ ผด. 02 
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5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข              
5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขและแมว
เพื่อแก้ไขสุนัขและแมว  
จรจัด 

เพื่อลดอัตราปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัด 

15,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

7 โครงการคดัแยกขยะ   
ก่อนท้ิง 

รณรงค์ / จัดอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
โดยการอบรมและท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

20,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน      
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ดูแลรักษาและคุม้ครองที่
สาธารณะ / ป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณประโยชน ์

เพื่อดูแลรักษาและคุม้ครอง
ที่สาธารณะ   ปักกันหลัก
เขต ขุดแนวกันเขต กันแนว
เขตในท่ีสาธารณประโยชน์
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 
- รังวัดหนองกรดระเริงและ
ปรับปรุงถนนภาค
การเกษตร ม.6 
ฯลฯ 

20,000 เขต ทต.ขุย กองช่าง             

2 โครงการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุง
ระบบระบายน้ า บ ารุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มิอาจ
คาดการณ์ไวล้่วงหน้าได้ที่
ช ารุดไปตามสภาพใช้งาน
หรือเกิดจากภัยธรรมชาต ิ
ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,   
ม.6 , ม.7 , ม.10 
ฯลฯ 

600,000 เขต ทต.ขุย กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 
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6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

      
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างระบบการระบาย
น้ า บ่อพัก วางท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ าในเขต
ชุมชน ภายในเขตเทศบาล
ต าบลขุย 

เพื่อก่อสร้างระบบการ
ระบายน้ า บ่อพัก วางท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า  
ทุกเส้น ทุกซอย ในเขต
ชุมชน รอบหมู่บ้าน        
ทุกหมู่บ้าน 
- ซอยศาลปู่ตา ม.3 
- ซอยกลางบ้าน (จากบ้าน  
นายอุบล เตวิชา ไปศาล    
ปู่ตา) ม.4 
- ซอยข้างวัดคุ้มเย็นใจ     
ม. 10 ฯลฯ               
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

 
 
 
 
 
 

78,270 
371,670 

 
 

77,190 
 

เขต ทต.ขุย 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 

 
 

หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

4 ถนน คสล. ซอยถังประปา
ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินถมกว้างข้างละ 0.15 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

280,910 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

5 ถนน คสล. ทางลงสระ
หนองสะแก หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสะแก 

ถนนคสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินถมกว้างข้างละ 0.15 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

76,449 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
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6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน      
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ถนน คสล. ฝั่งทิศใต้ของ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลขุย หมู่ที่ 5       
บ้านโนนชุมพวง 

ถนนคสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 155.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินถมกว้างข้างละ 0.15 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

218,920 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

7 ถนน คสล. ซอยข้างบ้าน       
สท.สังเวียน ถึงนาตาชั้น 
หมู่ที่ 6 (ต่อของเดิม) 
บ้านขุย 

ถนนคสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินถมกว้างข้างละ 0.15 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

201,585 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

8 ถนน คสล. ต่อจากศาลา
ประชาคม ถึงสามแยกนา
ตาลอย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

   ช่วงที่ 1  ถนนคสล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
   ช่วงที่ 2  ถนนคสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

296,096 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 
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6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน      

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ถนน คสล. จากสามแยก
ทางลงอ่างหนองไผ่ 1   
ถึงต้นสะเดาสวนพ่อบัวลา  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

ถนนคสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินถมกว้างข้างละ 0.15 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

398,286 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

10 ถนน คสล. เส้นป่าช้า    
หมู่ที่ 10 (ต่อของเดมิ) 
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

   ช่วงที่ 1  ถนนคสล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 55.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
   ช่วงที่ 2  ถนนคสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

258,046 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               

6.2  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์      
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

แบบ ผด. 02 
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7. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา           
7.1  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 

10,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการแข่งกีฬา
เชื่อมความสมัพันธ์ของ 
อปท. 

40,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจดังานรัฐพิธ ี ด าเนินการจัดรัฐพิธีเพื่อ
เฉลิมพระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย ์

90,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจดังานประเพณี
และพิธีการทางศาสนา 

เพื่อจัดงานประเพณีและ   
พิธีการทางศาสนา เช่น       
งานบุญกุ่ม งานบรวงสรวง
ท้าวสุรนารี งานลอยกระทง 
เข้าพรรษา งานสงกรานต์ 
ฯลฯ 

50,000 ทต.ขุย กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             
8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลขุยผ่านทาง
เว็บไซต์ จดัท าเว็บไซด์  
web hosting  domain 

5,000 
 

ทต.ขุย ส านักปลดั             

2 โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 25,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

100,000 ทต.ขุย กองคลัง             

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน พัฒนาการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้กับพนักงาน 50,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

สร้างจิตส านึก คณุธรรม 
จริยธรรม ให้กับพนักงาน 

50,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมือง  
ที่ด ี

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของท้องถิ่น 

250,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

แบบ ผด. 02 



22 
 

8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             
8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อพัฒนาเสรมิสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานให้กลบั
บุคลากรของท้องถิ่น 

25,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง 

เพื่อเตรียมรองรับการ
เลือกตั้ง การเลือกตั้งซ่อม
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลขุย การ
ประชาสมัพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าท่ีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

350,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

9 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
โต๊ะตา่งๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
ฯลฯ 

29,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

10 จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ 

20,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

11 จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้าน    
งานครัว เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

19,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

แบบ ผด. 02 



23 
 

8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             
8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์               
เครื่องคอมพิวเตอร์              
เครื่องคอมพิวเตอร์      
แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
ฯลฯ 

3,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 
 
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             

8.2  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง 
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง 
ดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

25,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



24 
 

8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             
8.3  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
โต๊ะตา่งๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
ฯลฯ 

5,500 ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             

8.4  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่อง
สกัดคอนกรตี ฯลฯ 

30,000 ทต.ขุย กองช่าง             

2 จัดซื้อครภุัณฑโ์รงงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์รงงาน 
เครื่องเจีย/ตัด สว่านไฟฟ้า 
ฯลฯ 

11,300 ทต.ขุย กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



25 
 

8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             
8.5  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชุมประชาคม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อด าเนินโครงการประชุม
ประชาคมต าบล หมู่บ้าน 
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลขุยและแผน
ชุมชน การประชุมเพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ในต าบล 

10,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

2 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
และโครงการในการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

15,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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9. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย 

70,000 ทต.ขุย ส านักปลดั             

 
 
 
 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

10.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข                
           
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัหาถังขยะ จัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะ
และหารายได้จากการเก็บ
ขยะมูลฝอย 

50,000 เขต ทต.ขุย กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 
 

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

 
 
 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10.3  แผนงาน  แผนงานการเกษตร             
            
ล าดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ “รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และป่าไม้ สร้างจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จัดหาต้นไม้ จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการ 

20,000 เขต ทต.ขุย ส านักปลดั             

 

แบบ ผด. 02 




