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เนื่องจากทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด  และกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นาภาค        
มีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลขุยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลขุย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลขุย    
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดท าในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเทศบาล ทั้งนี้ เทศบาล
ต าบลขุยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นโครงการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งเทศบาลต าบลขุยจะได้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************** 

 
ส่วนที ่1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
 เทศบาลต าบลขุยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอล าทะเมนชัยห่างจากอ าเภอล าทะเมนชัย            
5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 110 กิโลเมตร ส านักงานเทศบาลต าบลขุย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 89  หมู่ที่ 5  
บ้านโนนชุมพวง  ต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เทศบาลต าบลขุยมีเขตพ้ืนที่ในต าบล
ประมาณ 51.77  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  32,357 ไร่   
 

 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ     มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลเมืองยาง      อ าเภอเมืองยาง         จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต ้    มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลช่องแมว      อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก   มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลไพล           อ าเภอล าทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดกับ    ต าบลโนนยอ        อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยมี
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ล าน้ ามูล 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม 

1.4   ลักษณะของดิน 
      ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีปริมาณทรายมาก สีพ้ืนเป็นสีเทา หรือสีน้ าตาลปนเทา 

สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเร็ว ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า   
       มีล าน้ ามูลไหลผ่าน ต้นก าเนิดจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่าน     

อ าเภอเมือง อ าเภอพิมาย อ าเภอชุมพวง และอ าเภอล าทะเมนชัย และไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งหมดประมาณ  726 กิโลเมตร  

1.6   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      ต าบลขุยมีพ้ืนที่ป่าไม้ส าคัญ 1 แห่งแก่ มาบป่ากรุง อยู่พ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง 

ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลขุย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง (บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลขุย) 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง (บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลขุย) 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก      
หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง      
หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 

      ชื่อผู้น าชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1.  นายวิชาญ   ทองไทย   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
2.  นายเข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง 
3.  นายเอนก   เพียรอยู่   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
4.  นางประทิน   ทองทาบ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
5.  นางนกกะหริ่ง   ปานเกิด  ก านันต าบลขุย หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
6.  นายสมยศ   แหงไธสง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
7.  นายเฉลิมศักดิ์   แซ่คู   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
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2.2  การเลือกตั้ง 
2.2.1  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลขุย  การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลต าบลขุย 

เป็นเขตเลือกตั้ง 
   เขตเลือกตั้ง มีจ านวน  1  เขตเลือกตั้ง ดังนี้  
  (1)  หมู่ที่  ๑  บ้านหนองบัววง   ต าบลขุย (บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลขุย) 
  (2)  หมู่ที่  2   บ้านหนองดู่   ต าบลขุย  
  (3)  หมู่ที่  3   บ้านหนองโปร่ง  ต าบลขุย (บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลขุย) 
  (4)  หมู่ที่  4   บ้านหนองสะแก   ต าบลขุย 

(5)  หมู่ที่  5 บ้านโนนชุมพวง ต าบลขุย 
  (6)  หมู่ที่  ๖ บ้านขุย  ต าบลขุย 
 (7)  หมู่ที่  7   บ้านหนองไผ่   ต าบลขุย 
 (8)  หมู่ที่  8    บ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลขุย 
 (9)  หมู่ที่  9    บ้านตลาดหนองบัววง  ต าบลขุย 

(10) หมู่ที่ ๑๐ บ้านขุยใหม่พัฒนา ต าบลขุย 
2.2.2  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย  การเลือกตั้งให้ถือเขตของ สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลขุย เป็นเขตเลือกตั้ง 
   เขตเลือกตั้ง มีจ านวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
    1.  เขตเลือกตั้งที่ ๑  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๖ คน พ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  

 (๑)  หมู่ที่ 5   บ้านโนนชุมพวง ต าบลขุย 
   (๒)  หมู่ที่ ๖     บ้านขุย  ต าบลขุย 
   (๓)  หมู่ที่ ๑๐   บ้านขุยใหม่พัฒนา ต าบลขุย 
   2.  เขตเลือกตั้งที่ ๒  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๖ คน พ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  
   (1)  หมู่ที่  ๑    บ้านหนองบัววง   ต าบลขุย  (บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลขุย) 

 (2)  หมู่ที่  2    บ้านหนองดู่   ต าบลขุย 
   (3)  หมู่ที่  3    บ้านหนองโปร่ง  ต าบลขุย  (บางส่วนในเขตเทศบาลต าบลขุย) 
   (4)  หมู่ที่  4    บ้านหนองสะแก   ต าบลขุย 

         (5)  หมู่ที่  7    บ้านหนองไผ่   ต าบลขุย 
  (6)  หมู่ที่  8     บ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลขุย 
  (7)  หมู่ที่  9    บ้านตลาดหนองบัววง  ต าบลขุย 

 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์
ในอนาคต) 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลขุย 7 หมู่บ้าน 
 -  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7 , 10 
 -  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 3 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองบัววง 124 91 81 172 

3 บ้านหนองโปร่ง 51 54 65 119 

4 บ้านหนองสะแก 221 427 451 878 

5 บ้านโนนชุมพวง 110 202 199 401 

6 บ้านขุย 197 340 365 705 

7 บ้านหนองไผ่ 266 461 433 894 

10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 179 351 352 703 

รวม 1,148 1,926 1,946 3,872 
  
4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 
โรงเรียนในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง 

1. โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม 
2. โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย จ านวน 2 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย แห่งที่ 2 (หนองไผ่) 

 4.2  สาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  

มีบุคลากรประจ าโรงพยาบาล จ านวน 138 คน  โดยแยกเป็น 
-  ข้าราชการ 39 คน 
-  ลูกจ้างตามวุฒิ 40 คน 
-  ลูกจ้างทั่วไป 59 คน 
-  คนไข้เข้ารับการรักษาเฉลี่ย 5,715 คน/เดือน 

 4.3  อาชญากรรม 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการป้องกันภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลขุยและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ      
โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัยออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหายไปจากพ้ืนที่ 
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 4.4  ยาเสพติด 
  เทศบาลต าบลขุยให้ความส าคัญกลับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ
จากสถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนชุดทดสอบ        
หาสารเสพติดในปัสสาวะที่สามารถทดสอบสารเสพติดในร่างกายให้กลับอ าเภอล าทะเมนชัยและสถานี
ต ารวจภูธรล าทะเมนชัย ซึ่งปัญหายาเสพติดต้องด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน 
ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาไม่มีใคร
สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง คนในหมู่บ้าน/ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหาดีที่สุดจึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 
มากกว่า คนภายนอกหมู่บ้าน/ชุมชน ควรเริ่มต้นจัดการปัญหาด้วยหมู่บ้าน/ชุมชนเองเป็นหลัก 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
   -  ผู้สูงอายุ  จ านวน 550 คน 
   -  ผู้พิการ  จ านวน 304 คน 
   -  ผู้ป่วยโรคเอดส์  จ านวน 5 คน 
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
       ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย ได้แก่ ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 2226  จังหวัดนครราชสีมา 
– พิมาย – ชุมพวง – ทางพาด ระยะทาง 130 กิโลเมตร 
   -  ถนนลูกรัง  จ านวน 35 สาย 
   -  ถนนลาดยาง  จ านวน 4 สาย 
   -  ถนนคอนกรีต  จ านวน 30 สาย 
   -  สะพานคอนกรีต  จ านวน 2 แห่ง 

 5.2  การไฟฟ้า 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  1,148 ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 
  ประปาหมู่บ้าน (ประปาของเทศบาลต าบลขุยด าเนินการ)  จ านวน  4  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
   หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
   หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
   หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
  ประปาหมู่บ้าน (ประปาของหมู่บ้านด าเนินการเอง)  จ านวน  2  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
   หมู่ที่ 6  บ้านขุย 

 5.4  โทรศัพท์ 
  -  เบอร์โทรศัพท ์/ โทรสาร ส านักงานเทศบาลต าบลขุย โทร. 044-009818 
  -  เว็บไซต์เทศบาลต าบลขุย  www.khui.go.th 

http://www.khui.go.th/
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 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่อยู่ส านักงานเทศบาลต าบลขุย เลขที่  89  หมู่ที่  5  ต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย      
จังหวัดนครราชสีมา  30270 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลขุยส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยมีพืช
เศรษฐกิจ ดังนี้ 
   1.  ท านาข้าว 
   2.  ไร่มันส าปะหลัง 
   3.  ไร่อ้อย 
   4.  ไร้ข้าวโพด 
  พ้ืนที่การเกษตรเกือบทั้งหมดอาศัยน้ าฝน โดยมี หมู่ที่ 3, หมู่ที ่4, หมู่ที่ 5, หมู่ที ่6, และหมูที ่
10 ที่มีการสูบน้ าจากล าน้ ามูลขึ้นมาใช้ในการเกษตร 

 6.2  การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลขุยส่วนใหญ่นอกจากท าการเกษตรเป็นอาชีพหลักแล้ว      
การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของเกษตรกร ที่สามารถเลี้ยงเป็นจ านวนมากเพ่ือใช้เป็นอาชีพหลัก หรือเลี้ยง
จ านวนไม่มากเพ่ือเป็นอาชีพเสริมก็ได้ โดยมีสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ดังนี้ 

1. โค 
2. กะบือ 
3. สุกร 
4. เป็ด 
5. ไก ่

 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 100 

-  วัด / ส านักสงฆ์ 5 แห่ง 
1. วัดบูรพาราม 
2. วัดดงหนองไผ่ 
3. วัดบ้านขุย 
4. วัดหนองสะแก 
5. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ปีชาสามัคค ี
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 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ (บุญคูณลาน) 
  -  งานบวงสรวงย่าโม 
  -  งานประเพณีสงกรานต ์
  -  งานประเพณีลอยกระทง 
  -  งานบุญเข้าพรรษา 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1  น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่เทศบาลต าบลขุย ได้แก่ ล าน้ ามูล , หนองน้ า/บึง , คลองน้ า  

 8.2  ป่าไม้ 
  ต าบลขุยมีพ้ืนที่ป่าไม้ส าคัญ 1 แห่งแก่ มาบป่ากรุง อยู่พ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
  



ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง    
และยั่งยืน 
  6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
  10.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        1.3.1  แผนพัฒนาภาค 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล ้าทางสังคม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจ

หลักภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเพ่ือนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

        1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม    
ครบวงจร 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

        1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.1  วิสัยทัศน์  
  เทศบาลต้าบลขุยมีนโยบายในการบริหารงานโดยมีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของ
ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้
มาตรฐานครอบคลุมพื นที่ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี  

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ยั่งยืน ” 
 

2.2  พันธกิจ 
         ท้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ปลอดหนี สิน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั งในด้านโครงสร้างพื นฐาน 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน 
 

2.3  ยุทธศาสตร์ 
  1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.4  เป้าประสงค์ 
1.  ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทั งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2.  เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี และครอบคุลมทุกพื นที่ 
4.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และอยู่อย่างพอเพียง 
5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.  เป็นชุมชน สังคม ที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

  
2.5  ตัวช้ีวัด 

  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และได้รับการ
พัฒนาในด้านโครงสร้างพื นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ นและทั่วถึงในทุกพื นที่ 



11 
 

 2.6  ค่าเป้าหมาย 
  1.  ประชาชนมีแหล่งน ้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร 
  2.  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
  3.  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
  4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5.  ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
  6.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
  7.  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
  8.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ น 
  9.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 
 2.7  กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้า สงวนและเก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน 
  4.  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  5.  ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื นท่ี 
  6. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
  7.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จ้าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  8.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  9.  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  10. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  12. พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล้าคลอง และป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 
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 2.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลขุย 
คือ “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ยั่งยืน ” 

การก้าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ คือจุดแข็งที่สามารถน้าสู่ความส้าเร็จ ซึ่งยุทธศาสตร์ต่างๆ     
ของเทศบาลสอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลัก ควบคู่กับการพัฒนาการบริหาร
จัดการของเทศบาล ดังนี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

พัฒนาการเกษตร 
 

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

การพัฒนาเสริมสร้างความน่าอยู่และปลอดภยั 
 

พัฒนาสังคม 
 

 การรักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 

    สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา 
 ท้องถิ่น 

 

ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
 

พัฒนาการศึกษา 
 

พัฒนาการสาธารณสุข 
 

   พัฒนาเศรษฐกิจ 
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 2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลขุยมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ดังนี  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุย 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน ์
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ยั่งยืน ” 

กลยุทธ ์

พันธกิจ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลขุย ได้ท้าการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การ
พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากสภาพพื นที่และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการ
น้ามาใช้วิเคราะห์การจัดการผังเมือง เพ่ือให้ได้สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันของท้องถิ่น ดังนี  

 
1. จุดแข็ง (Strengths) 
        1.1  ความได้เปรียบของการคมนาคม ทางบก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพื นที่และ

หลายต้าบลได้สะดวก โดยเส้นทาง คือ ถนนสายชุมพวง – ทางพาด มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง การคมนาคม  
สะดวกสามารถติดต่อกับอ้าเภออ่ืนๆ เช่น อ้าเภอเมืองยาง อ้าเภอชุมพวง ท้าให้การคมนาคม และถนนสายหลัก  
ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนลาดยางเช่นเดียวกัน จึงท้าให้การเดินทางติดต่อระหว่างกันของคนในพื นที่และใกล้เคียง
และการเชื่อมต่อระหว่างอ้าเภอ ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน 

1.2  ความพร้อมด้านผังเมือง  ชุมชนเทศบาลต้าบลขุยเป็นชุมชนดั งเดิมยังไม่มีการวาง      
ผังเมืองและสภาพชุมชนยังไม่หนาแน่นซับซ้อน แต่ก็ยังคงมีพื นที่ที่สามารถจัดวางผังเมืองเพ่ือแบ่งโซนได้ 

1.3  เป็นพื นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มและแม่น ้ามูลไหลผ่านรอบ
นอก จึงเป็นสภาพพื นที่เหมาะสมแก่การเกษตรโดยเฉพาะการท้านาข้าว ซึ่งพื นที่บางส่วนก็สามารถท้านาได้
ตลอดทั งปีอีกทั งยังมีผลิตผลที่เกิดจากน ้าที่สามารถผลิตได้อีก 

 
           2.  จุดอ่อน (Weaknesses)  

2.1  สภาพสังคมเป็นแบบดั งเดิม  จึงท้าให้อาจเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บ้าง  
เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก ยังยึดติดกับการเป็นผู้ตาม และเชื่อฟังผู้น้าอยู่ 

2.2  เส้นทางคมนาคมหลัก  ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีสภาพช้ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ท้าให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร 

2.3  ขาดงบประมาณและบุคลากรในการจัดวางผังเมืองเพ่ือรองรับชุมชนที่ขยายขึ น 
2.4  อ่างเก็บน ้าหรือฝายกั นน ้า  มีไม่เพียงพอส้าหรับกักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

และฝายที่มีการกักเก็บน ้าไม่เพียงพอเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2.5  บางส่วนของพื นที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งรับน ้าจากแม่น ้ามูล ในฤดูฝนและช่วงน ้าหลากจึงอาจ

เกิดน ้าท่วมขังได้ 
 

          3.  โอกาส (Opportunities)  
3.1  สภาพพื นที่เหมาะแก่การเกษตร  และสังคมยังมีสภาพเป็นสังคมดั งเดิมอยู่มาก จึงเหมาะ

แก่การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตร 
3.2  เส้นทางการคมนาคมค่อนข้างสะดวกและใกล้เมือง (อ้าเภอ)  จึงเหมาะแก่การส่งเสริม

อาชีพเสริมรายได้จากพืชผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์   
3.3  นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล รัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากส่วนกลางสู่

ส่วนภูมิภาค กระจายอ้านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น 
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           4.  อุปสรรค (Treats) 
4.1  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนรัฐบาล ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหม่

ทั งกระบวนการหากเสนอแผนงานโครงการเป็นไปตามที่นโยบายรัฐบาลก้าหนด ถึงแม้จะเป็นความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จริงก็ตามก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั งการถ่ายโอนงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอ้านาจ จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่เดิมมีการถ่ายโอนงานแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ เทศบาลต้าบลขุยมีรายได้น้อยจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ จึงท้าให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสน
ของประชาชนอย่างมาก 
     4.2  อยู่ไกลเมืองหลัก ชุมชนเทศบาลต้าบลขุยอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดนครราชสีมา        
ซึ่งท้าให้การพัฒนาค่อนข้างล่าช้า การได้รับงบประมาณและการบริหารจัดการเดิมจะได้รับเป็นรายหัวจะได้รับ
งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื นที่และประชากรที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสรุปแล้วคือการได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าท่ีควร 
 
 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลขุยนั น ได้ท้าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   

 

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และ แนวโนมอนาคต 

1.  การพัฒนาทาง
กายภาพและโครงสร้าง
พื นฐาน 
   -  พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน 
   -  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   -  พัฒนาการเกษตร 
   -  พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคและ
ท้าการเกษตร 

1.  เส้นทางคมนาคมหลัก  
ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล มีสภาพช้ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ ท้าให้การ
เดินทางไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
2.  ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ
ด้าเนินการครอบคลุมพื นที่ได้
ทั งหมด 
3. ขาดแคลนแหล่งน ้าที่ใช้ใน
การเกษตร อ่างเก็บน ้าหรือ
ฝายกั นน ้ามีไม่เพียงพอ
ส้าหรับกักเก็บน ้าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง และ
ฝายที่มีการกักเก็บน ้าไม่
เพียงพอเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

1.  ด้าเนินการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม
และปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ทัว่ถึง 
เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นที่สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย 
2.  ติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณเส้นทาง
และท่ีสาธารณะให้
ทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมทัศน
วิสัยในการขับขี่และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
กลางคืน 
 

1.  แหล่งน ้าใน
เขตพื นที่เทศบาล
ต้าบลขุย 
2.  เส้นทาง
คมนาคมทุก
เส้นทางในเขต
เทศบาลต้าบลขุย 
3.  ทุกหมู่บ้าน / 
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต้าบลขุย 

1.  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย   
ในการคมนาคมขนส่ง 
เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2.  เพ่ิมทัศนวิสัย     
ในการขับขี่และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในช่วง
กลางคืน 
3.  ประชาชนมีน ้าไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงทุก
พื นที่ 
4.  ประชาชนมีน ้า   
ไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และ แนวโนมอนาคต 

1.  การพัฒนาทาง
กายภาพและโครงสร้าง
พื นฐาน 
   -  พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน 
   -  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   -  พัฒนาการเกษตร 
   -  พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคและ
ท้าการเกษตร 

(ต่อ) 
4.  น ้าประปาส้าหรับอุปโภค 
บริโภคยังไม่พอเพียงและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 
5.  บางส่วนของพื นที่เป็นที่
ราบลุ่มซึ่งรับน ้าจากแม่น ้ามูล 
ในฤดูฝนและช่วงน ้าหลากจึง
อาจเกิดน ้าท่วมขังได้ 

(ต่อ) 
3.  ขุดลอกแหล่งน ้า
เพ่ือใช้ในการเกษตร
ให้เพียงพอและท่ัวถึง
ทุกพื นที่ 
4.  เพ่ิมปริมาณการ
ผลิตน ้าประปาและ
พัฒนาระบบ
น ้าประปาให้ได้
มาตรฐานเพียงพอ 
ในการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน
ในพื นที่ 

  

2.  การพัฒนาเสริมสร้าง
ความน่าอยู่และ
ปลอดภัย 
   -  พัฒนาสังคม 
     -  การรักษาความ
ปลอดภัย การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
     -  สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
     -  ส่งเสริมศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     -  ส่งเสริมการกีฬา 
นันทนาการ 

1.  เนื่องจากพื นที่อยู่ห่างไกล
จากตัวจังหวัด ซึ่งท้าให้การ
พัฒนาค่อนข้างล่าช้า การ
ได้รับงบประมาณและการ
บริหารจัดการเดิมจะได้รับ
เป็นรายหัวจะได้รับ
งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับ
พื นที่และประชากรที่จะต้อง
ดูแลรับผิดชอบ 
2.  เด็กและผู้สูงอายุในบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุใช้ชีวิต 
อยู่ตามล้าพัง และต้อง
รับภาระในการดูแลเด็ก 

1.  การให้
ความส้าคัญกลับการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  ดูแลเด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ     
และผู้ยากไร้ในชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่     
ที่ดีขึ น 

3.  ทุกหมู่บ้าน / 
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต้าบลขุย 

1.  ประชาชนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
2.  เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ยากไร้
ได้รับการดูแลที่ดี 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และ แนวโนมอนาคต 

3.  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
   -  พัฒนาการศึกษา 
   -  พัฒนาการ
สาธารณสุข 
   -  พัฒนาเศรษฐกิจ 

1.  ขาดงบประมาณในการ
พัฒนา 
2.  การศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
3.  เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั นพื นฐาน 
4.  การบริการสาธารณสุขยัง
ไม่ทั่วถึงทุกพื นที่ 
5.  ความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบายสนับสนุนรัฐบาล 
ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับ
งบประมาณใหม่ทั ง
กระบวนการหากเสนอ
แผนงานโครงการเป็นไป
ตามท่ีนโยบายรัฐบาลก้าหนด 
ถึงแม้จะเป็นความต้องการ
ของชุมชนที่แท้จริงก็ตามก็จะ
ไม่ได้รับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ อีกทั ง
การถ่ายโอนงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติการกระจาย
อ้านาจจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่รับผิดชอบอยู่เดิมมีการถ่าย
โอนงานแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ เทศบาล
ต้าบลขุยมีรายได้น้อยจึงไม่
สามารถด้าเนินการได้ 

1.  งบประมาณท่ี
สนับสนุนจากภาครัฐ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื นท่ีใน
การพัฒนาการ
สาธารณสุข 

1.  เด็กนักเรียน
ในเขตพื นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลต้าบลขุย 

1.  ได้รับจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาพื นที่มากยิ่งขึ น 
2.  มีสื่อการเรียนการ
สอนทีเ่พียงพอ 
3.  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ น 

 



ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู ่

การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง 
พระราชด าริ 
 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1.1 เคหะและชุมชน 
 
1.2 การเกษตร 

-  กองช่าง 
 
-  ส านักปลัด 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

2.1 การศึกษา -  กองการศึกษา  

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 
 

1. การเศรษฐกิจ 3.1 การเกษตร -  ส านักปลัด  

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 
 
 
 
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน
และสังคม 

4.1 บริหารงานทั่วไป 
4.2 การศึกษา 
4.3 สังคมสงเคราะห์ 
4.4 สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
 

-  ส านักปลัด 
-  กองการศึกษา 
-  ส านักปลัด 
-  ส านักปลัด 
 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

5.1 สาธารณสุข -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 
 

6.1 เคหะและชุมชน 
 
6.2 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
6.3 การพาณิชย์ 
 

-  กองช่าง 
 
-  ส านักปลัด 
-  กองการศึกษา 
-  กองช่าง 
 

 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

7.1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-  กองการศึกษา  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

1. บริหารทั่วไป 
 
2. บริการชุมชน
และสังคม 

8.1บริหารงานทั่วไป 
 
8.2 สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

-  ส านักปลัด 
-  กองคลัง 
-  ส านักปลัด 

 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. บริหารทั่วไป 9.1 การรักษาความ
สงบภายใน 

-  ส านักปลัด  

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
 
 
2. การเศรษฐกิจ 

10.1 สาธารณสุข 
 
10.2 สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
10.3 การเกษตร 

-  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-  ส านักปลัด 
 
-  ส านักปลัด 

 

รวม 10 3 11 5  
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลขุย 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าร ิ
   1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
   1.2 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

25 
 

1 
 

 
 

208,527,650 
 

100,000 

 
 

45 
 

1 

 
 

329,215,650 
 

100,000 

 
 

45 
 

1 

 
 

329,215,650 
 

100,000 

 
 

45 
 

1 

 
 

329,215,650 
 

100,000 

 
 

45 
 

1 

 
 

329,215,650 
 

100,000 

 
 

45 
 

1 

 
 

329,215,650 
 

100,000 

รวม 26 208,627,650 46 329,315,650 46 329,315,650 46 329,315,650 46 329,315,650 46 329,315,650 
2)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 

23 

 
 

2,511,120 

 
 

24 

 
 

2,354,220 

 
 

23 

 
 

2,323,520 

 
 

23 

 
 

2,323,520 

 
 

23 

 
 

2,323,520 

 
 

23 

 
 

2,323,520 

รวม 23 2,511,120 24 2,354,220 23 2,323,520 23 2,323,520 23 2,323,520 23 2,323,520 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร    
   3.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

6 

 
 

220,000 

 
 

6 

 
 

220,000 

 
 

6 

 
 

220,000 

 
 

6 

 
 

220,000 

 
 

6 

 
 

220,000 

 
 

6 

 
 

220,000 

รวม 6 220,000 6 220,000 6 220,000 6 220,000 6 220,000 6 220,000 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลขุย 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
   4.1 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
   4.2 แผนงานการศึกษา 
   4.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
   4.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

2 
 

1 
4 
 

3 

 
 

100,000 
 

200,000 
6,686,000 

 
70,000 

 
 

2 
 

1 
4 
 

3 

 
 

100,000 
 

200,000 
7,586,000 

 
70,000 

 
 

2 
 

1 
4 
 

3 

 
 

100,000 
 

200,000 
7,586,000 

 
70,000 

 
 

2 
 

1 
4 
 

3 

 
 

100,000 
 

200,000 
7,586,000 

 
70,000 

 
 

2 
 

1 
4 
 

3 

 
 

100,000 
 

200,000 
7,586,000 

 
70,000 

 
 

2 
 

1 
4 
 

3 

 
 

100,000 
 

200,000 
7,586,000 

 
70,000 

รวม 10 7,050,000 10 7,956,000 10 7,956,000 10 7,956,000 10 7,956,000 10 7,956,000 
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
   5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

23 

 
 

1,047,500 

 
 

24 

 
 

1,027,500 

 
 

24 

 
 

1,027,500 

 
 

24 

 
 

1,027,500 

 
 

24 

 
 

1,027,500 

 
 

24 

 
 

1,027,500 

รวม 23 1,047,500 24 1,027,500 24 1,027,500 24 1,027,500 24 1,027,500 24 1,027,500 
6)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   6.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
   6.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
   6.3 แผนงานการ
พาณิชย ์
 

 
 

75 
 
- 
 

5 
 

 
 

50,013,701 
 
- 
 

1,423,600 
 

 
 

99 
 

2 
 

5 

 
 

56,993,491 
 

2,500,000 
 

1,423,600 

 
 

99 
 

2 
 

5 

 
 

56,993,491 
 

2,500,000 
 

1,423,600 

 
 

99 
 

2 
 

5 

 
 

56,993,491 
 

2,500,000 
 

1,423,600 

 
 

99 
 

2 
 

5 

 
 

56,993,491 
 

2,500,000 
 

1,423,600 

 
 

99 
 

2 
 

5 

 
 

56,993,491 
 

2,500,000 
 

1,423,600 

รวม 80 51,437,301 106 60,917,091 106 60,917,091 106 60,917,091 106 60,917,091 106 60,917,091 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา   
   7.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 

270,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

370,000 

รวม 4 270,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 
8) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
   8.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
   8.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

15 
 

2 

 
 

1,070,000 
 

80,000 

 
 

16 
 

2 

 
 

1,140,000 
 

80,000 

 
 

16 
 

2 

 
 

1,140,000 
 

80,000 

 
 

16 
 

2 

 
 

1,140,000 
 

80,000 

 
 

16 
 

2 

 
 

1,140,000 
 

80,000 

 
 

16 
 

2 

 
 

1,140,000 
 

80,000 

รวม 17 1,150,000 18 1,220,000 18 1,220,000 18 1,220,000 18 1,220,000 18 1,220,000 
9)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
   9.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

 
 
 

6 

 
 
 

330,000 

 
 
 

7 

 
 

 
450,000 

 
 

 
 
 

7 

 
 

 
450,000 

 
 

 
 
 

7 

 
 

 
450,000 

 
 

 
 
 

7 

 
 

 
450,000 

 
 

 
 
 

7 

 
 

 
450,000 

 
 

รวม 6 330,000 7 450,000 7 450,000 7 450,000 7 450,000 7 450,000 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10)  ยุทธศาสตรด์้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   10.1 แผนงาน
สาธารณสุข 
   10.2 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
   10.3 แผนงาน
การเกษตร 
 

 
 
 

1 
 

1 
 

3 

 
 
 

50,000 
 

10,000 
 

170,000 

 
 
 

1 
 

1 
 

3 

 
 
 

100,000 
 

10,000 
 

170,000 

 
 
 

1 
 

1 
 

3 

 
 
 

100,000 
 

10,000 
 

170,000 

 
 
 

1 
 

1 
 

3 

 
 
 

100,000 
 

10,000 
 

170,000 

 
 
 

1 
 

1 
 

3 

 
 
 

100,000 
 

10,000 
 

170,000 

 
 
 

1 
 

1 
 

3 

 
 
 

100,000 
 

10,000 
 

170,000 

รวม 5 230,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 
รวมท้ังสิ้น 200 272,879,571 250 404,110,461 249 404,079,761 249 404,079,761 249 404,079,761 249 404,079,761 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลขุย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  1           
1 โครงการขุดลอกหนองน ้า       

กุดตาปุ้ย หมู่ที่ 1               
บ้านหนองบัววง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
40.00 ม.ยาว 60.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 6,354 ลบ.ม. 

1 หนอง 635,400 635,400 635,400 635,400 635,400 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  3           
2 โครงการปรับปรุงและขุดลอกสระ

เก็บน ้าหรือแอ่งน ้ามาบป่ากุง    
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง  
50.00 ม.ยาว 80.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 14,000 ม3         

1 อ่าง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
100 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  3           
3 โครงการขุดลอกคลองสัสดี      

หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง  
20.00 ม. ยาว 670.00
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.    
ขุดลอกคลองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
16,000 ม2                
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 48,000 ม3 

1 คลอง - 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม
โพรง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง  
50.00 ม.ยาว 70.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 10,500 ม3         

1 หนอง - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  3           
5 โครงการเสรมิคันคูกันน ้าจาก

คลองหนองหวายถงึท่าสัสดี      
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
เสรมิคันดิน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 650.00 ม.   
หนา 1.50 ม.           
ตามแบบเทศบาลก้าหนด 

1 จุด 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า
จากหนองจานลงไปหนองหวาย  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 
ม. ยาว 990.00 ม.    
ลึก 2.50 ม.             
ตามแบบเทศบาลก้าหนด 

1 คลอง  247,500   247,500   247,500   247,500  247,500 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



27 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4           
7 โครงการขุดลอกหนองจอกเพื่อ

ท้าแก้มลิงเพื่อใช้ในการเกษตร   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.    
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
90,000 ม2                
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 274,750 ม3 

1 หนอง 27,475,000 27,475,000 27,475,000 27,475,000 27,475,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
100 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกหนองจาน      
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.    
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
16,990 ม2                
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 59,045 ม3 

1 หนอง 5,904,500 5,904,500 5,904,500 5,904,500 5,904,500 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4           
9 โครงการขุดลอกหนองสะแก    

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.    
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
36,000 ม2                
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 10,800 ม3 

1 หนอง - 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น    
อ่างคึกฤทธ์ิ หมู่ที่ 4           
บ้านหนองสะแก 

ตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

 1 แห่ง  450,000  450,000  450,000  450,000 450,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า
จากหนองจานลงไปหนองขวาง 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 
ม. ยาว 990.00 ม.    
ลึก 2.50 ม. ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 คลอง  247,500   247,500   247,500   247,500  247,500 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
12 โครงการขุดลอกหนองกลาง     

หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
12,150 ม2               
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 35,850 ม3     

1 หนอง 3,585,000 3,585,000 3,585,000 3,585,000 3,585,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม
พร้อมท้าประตูน ้าเปดิ – ปิด
ด้านหน้าลงมลู หมู่ที่ 5        
บ้านโนนชุมพวง  

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
39,500 ม2                
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 117,000 ม3 พร้อม
ระบบประตรูะบายน ้า 

1 หนอง 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
100 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
14 โครงการขุดลอกหนองพวง     

หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
28,800 ม2               
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 84,450 ม3 

1 หนอง 8,445,000 8,445,000 8,445,000 8,445,000 8,445,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกคลองลุงน ้าเค็ม 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง  
25.00 ม. ยาว 300.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 22,500 ม3         

1 คลอง - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกหนองกกตาขาว 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
20.00 ม. ยาว 500.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 30,000 ม3         

1 หนอง - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
17 โครงการขุดลอกคลองมยิาซาว่า 

หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า  
2,500 ม2 มีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 7,350 ม3 

1 คลอง 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการเพิม่ท่อระบายน ้าจาก
คลองมิยาซาว่าลงหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

จ้านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มจุดการ
ระบายน ้าให้
รวดเร็วย่ิงขึ น 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที ่

กองช่าง 

19 โครงการเพิม่ท่อระบายน ้าจาก
หนองกระทุ่มลงมลู (คลองเหมือง
ลงมูล) หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

จ้านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มจุดการ
ระบายน ้าให้
รวดเร็วย่ิงขึ น 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที ่

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกคลองหนอง
กระทุ่มลงมลู หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 
ม. ยาว 250.00 ม.     
ลึก 2.50 ม. ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 คลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
21 โครงการขุดลอกคลองข้างหนอง

พวงด้านตะวันออกถึงคลองมิยา
ซาว่า (เพิ่มท่อเข้า / ออก)        
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 
ม. ยาว 160.00 ม.     
ลึก 2.50 ม. ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 คลอง  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มจุดการ
ระบายน ้าให้
รวดเร็วย่ิงขึ น 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที ่

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกคลองท่าเยี่ยม   
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
10.00 ม. ยาว 365 ม. 
ลึกเฉลีย่ 2.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 7,300 ม3         

1 คลอง - 730,000 730,000 730,000 730,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกคลองลุงเขมร   
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
15.00 ม. ยาว 770.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 23,100 ม3         

1 คลอง - 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
24 โครงการขุดลอกหนองสะโคก  

หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
45.00 ม. ยาว 60.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 5,400 ม3         

1 หนอง - 540,000 540,000 540,000 540,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกหนองระนามช้าง 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
25.00 ม. ยาว 780.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 39,000 ม3         

1 หนอง - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           
26 โครงการขุดลอกหนองเต็ง       

หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
5,900 ม2                 
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 20,300 ม3 

1 หนอง 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอกหนองอ้อใหญ่  
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
35.00 ม. ยาว 400.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 42,000 ม3         

1 หนอง - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกหนองตะโก     
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอกหนองน ้า  มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า  
52,000 ม2   มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  
178,500 ม3 

1 หนอง 8,925,000 8,925,000 8,925,000 8,925,000 8,925,000 ครัวเรือนมี
น ้าใชอ้ย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           
29 โครงการขุดลอกหนองกรดละเลิง 

หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
ขุดลอกหนองน ้า  มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า  
73,000 ม2   มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  
247,450 ม3 

1 หนอง 12,372,500 12,372,500 12,372,500 12,372,500 12,372,500 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกหนองกระโดน
เชื่อมหนองสนวน หมู่ที่ 6 
บ้านขุย 

ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 
500 ม. ลึกเฉลีย่ 5.00 
ม. 

1 แห่ง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น   
หนองเต็ง หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

ตามแบบเทศบาลตา้บลขุย 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  7           
32 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า 

หนองไผ่ 2 (ของบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีหน้าท่ี
ดูแล) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ขุดลอกอ่างเก็บน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
143,923 ม2             
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 425,890 ม3 

1 อ่าง 42,589,000 42,589,000 42,589,000 42,589,000 42,589,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
33 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า  

หนองไผ่ 1 (ของบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีหน้าท่ี
ดูแล) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกอ่างเก็บน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
249,200 ม2             
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 773,800 ม3 

1 อ่าง 77,380,000 77,380,000 77,380,000 77,380,000 77,380,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  8           
34 โครงการขุดลอกคลองรุ่งน ้าขาว 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ ่
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
20.00 ม. ยาว 850.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 51,000 ม3         

1 คลอง - 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  8           
35 โครงการขุดลอกคลองขวัญตา   

หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ ่
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
20.00 ม.               
ยาว 2,200.00 ม.      
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 132,000 ม3         

1 คลอง - 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  9           
36 โครงการขุดลอกหนองไร่ หมู่ที่ 9 

บ้านตลาดหนองบัววง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
40.00 ม. ยาว 80.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 9,600 ม3         

1 หนอง - 960,000 960,000 960,000 960,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  9           
37 โครงการขุดลอกหนองบัววง     

หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
70.00 ม. ยาว 120.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 25,200 ม3         

1 หนอง - 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการขุดลอกหนองวงน้อย  
หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
30.00 ม. ยาว 120.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 10,800 ม3         

1 หนอง - 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
39 โครงการขุดลอกหนองกก       

หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
34,000 ม2                
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 102,000 ม3 

1 หนอง - 10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอกหนองชุมพวง
ใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
100,000 ม2             
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 300,000 ม3 

1 หนอง - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
41 โครงการขุดลอกหนองผักแว่น   

หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
103,000 ม2             
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 300,000 ม3 

1 หนอง - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

42 โครงการขุดลอกหนองลุงไทร   
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ขนาดกว้าง 
12.00 ม. ยาว 130.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.         
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 4,680 ม3         

1 หนอง - 468,000 468,000 468,000 468,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
43 โครงการขุดลอกหนองลุงอีหล่า  

หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคและท้า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ขุดลอก ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
ขุดลอกหนองน ้า มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
11,000 ม2               
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 33,000 ม3 

1 หนอง - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

44 ขุดลอกหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บน ้า                           
ตามแบบเทศบาลก้าหนด 

1 หนอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

45 ขุดลอกคลองหนองพวงเชื่อม
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 10     
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

ขุดลอกหนองน ้า  มีขนาด
พื นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
2,000 ม2                 
มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 5,775 ม3 

1 แห่ง 288,750 288,750 288,750 288,750 288,750 ครัวเรือนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม   45  โครงการ - - 208,527,650 329,215,650 329,215,650 329,215,650 329,215,650 - - - 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก้าจดัวัชพืชต่างๆ ตาม
แหล่งน ้าในเขตเทศบาลต้าบลขุย 

เพื่อก้าจัดวัชพืชที่ปกคลุม    
ผิวน ้า ห้วย หนอง ครอง 
บึง เพื่อประชาชนจะไดม้ี
น ้าไว้ใช้ในการเกษตร การ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาด
เพียงพอและทั่วถึง 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 % 
ของแหล่ง
น ้าใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส้านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม/
ประชาสมัพันธ์ เตรียม
ความพร้อมให้กลบัเด็ก
และเยาวชนในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

1 ครั ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 
จัดกิจกรรม 
จัดประชา  
สัมพันธ์    
1 ครั ง/ปี 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความพร้อมใน
การเข้าสู่การ
เป็นประชาคม
อาเซียน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลขุย สนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบลขุย 
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน        
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ตลอดป ี 402,600 386,680 386,680 386,680 386,680 100 % 
ของจ้านวน
เด็กที่ได้รับ
จัดสรร 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ้านวน 

กอง
การศึกษา 

3 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส้าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส้าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จัดสรรให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ให้กลับโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
(สพฐ.) 

ตลอดป ี 872,000 796,000 796,000 796,000 796,000 100 % 
ของจ้านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการ
อุดหนุน 

โรงเรียนได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ้านวน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื ออาหารเสริม 
(นม) จัดสรรส้าหรับเด็ก
อนุบาล เด็กประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 
6 และเด็กปฐมวยัในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลขุย 

ตลอดป ี 611,520 515,840 515,840 515,840 515,840 100 %      
ของจ้านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการ
อุดหนุน 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ้านวน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจ้างเด็กนักเรียนท้างาน
ในช่วงปิดเทอม 

เพื่อจ้างเด็กนักเรยีน
ท้างานในช่วงปิดเทอม 
เป็นการสนบัสนุนการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้างเด็ก
นักเรียน
ท้างาน
ในช่วงปิด
เทอม 1 
ครั ง/ปี 

เด็กนักเรียนมี
รายได้ในช่วง   
ปิดเทอม 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ส้าหรับศูนยเ์ด็ก
เล็ก สร้างที่พักส้าหรับ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก สร้าง
ห้องน ้า ห้องส้วมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั ง 2 แห่ง 
ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก/
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ และ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็ก    1 
ครั ง/ปี 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีความ
พร้อมในการ
จัดการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ธรรมชาต ิ

น้าเด็กเล็กศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาต ิ

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

เด็กเล็กทราบถึง
ความส้าคัญของ
การรักษา
สิ่งแวดลอ้ม 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการลูกฟันดีเริ่มที่ซี่แรก จัดกิจกรรมการให้ความรู ้ 1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนให้
ความส้าคัญของ
การรักษา
สุขภาพช่องปาก
เพิ่มขึ น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการสร้างแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู ้

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การใฝ่เรียนรู้ให้กับเด็ก 

1 ครั ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทีด่ี
ย่ิงขึ นในทกุด้าน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  ทั ง 4 ด้าน (ด้านสังคม 
อารมณ์ จติใจ  และสติปญัญา) 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั ง 4 ด้าน ด้าน
สังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา แก่ผู้ปกครอง
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั ง 2 แห่ง 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทีด่ี
ย่ิงขึ นในทกุด้าน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการ อย.น้อย อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนในเรื่องอาหาร
และยา 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 60 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนให้
ความ ส้าคัญใน
เรื่องอาหารและ
ยาเพิ่มมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ขุย 
ทั ง 2 แห่ง ในเรื่อง โรคคอ
ตีบ โรคอุจจาระร่วง และ
โรคตดิเชื อระบบทางเดิน
หายใจ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการเกดิ
โรคติดตอ่ใน
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการศูนย์สะอาด อาหาร
ปลอดโรค และมีไอโอดีน 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ขุย 
ทั ง 2 แห่ง เพื่อให้ทราบถึง
รายการอาหาร วิธีการปรุง
อาหารที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย และมี
โภชนาการส้าหรับเด็ก 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
จ้านวน 90 
% ของผู้ดูแล
เด็กและ
ผู้ปกครอง 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครองมี
ความรู้ 
ความสามารถ
และทกัษะใน
การดแูลเดก็
นักเรียนเพิ่ม
มากขึ น 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครองในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค มือ เท้า ปาก 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
จ้านวน 90 
% ของผู้ดูแล
เด็กและ
ผู้ปกครอง 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครอง 
มีความรู้
ความสามารถ
และทกัษะใน
การดแูลเดก็
นักเรียนเพิ่ม
มากขึ น 

กอง
การศึกษา 

15 จัดซื อสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้ครอบคลุมทั ง 4 ด้าน 

2 ศูนย ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีครบทกุด้าน
และเพียงพอ
ต่อเดก็
นักเรียน           
ทั ง 2 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทีด่ี
ย่ิงขึ นในทกุด้าน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดงานกิจกรรมวันเด็ก
ร่วมกับโรงเรียนในเขต
เทศบาลตา้บลขุย 

1 ครั ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม 
จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

เด็กนักเรียนเกิด
ความสามัคคี
และกลา้คิด 
กล้าแสดงออก
มากขึ น 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการส้าหรบัศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมสา้คัญส้าหรับ
ศูนย์เด็ก เช่น ทันตอนามัย
เด็ก บัณฑติน้อย เป็นต้น 

1 ครั ง/ปี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
จ้านวน     
90 % ของ
ผู้ดูแลเดก็
ผู้ปกครอง
และ 
เด็กนักเรียน 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครองมี
ความรู้ 
ความสามารถ
และทกัษะใน
การดแูลเดก็
นักเรียนเพิ่ม
มากขึ น 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 

เพื่อลดและป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิในพื นท่ีด้วยการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ใช้ธรรมะเอาชนะ         
ยาเสพตดิ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมด 

เด็กและเยาวชน
ในพื นที่ห่างไกล
จากยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการฝึกอบรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่อจัดฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน จัด
ฝึกอบรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน สนับสนุนการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมสา้หรับ
เด็กช่วงปิดเทอม 

1 ครั ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมด 

เด็ก เยาวชน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนแ์ละ
เพิ่มจริยธรรมใน
การด้ารงชีวิต 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย เพือ่สนับสนุนเด็กกล้าคิด     
กล้าท้า และกล้า
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค ์

2 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ
ประชา     
สัมพันธ์    
2 ครั ง/ปี 

เด็กกล้าคิด     
กล้าท้า และ
กล้าแสดงออก
ในทาง
สร้างสรรค์ 
และสามารถ
ท้ากิจกรรม
การเรียนรู้
ร่วมกันกับ
ผู้ปกครองได้
อย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการปรับเปลี่ยนนิสยัหนูน้อย
คนใหม่ 

เพื่อให้เด็กได้ปรับเปลี่ยน
นิสัย พฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ให้มาเป็นคนดมีีคุณธรรม/
จริยธรรม 

2 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 60 % ของ
จ้านวนเดก็
นักเรียน
ทั งหมด 

เด็กนักเรียน
ปรับเปลี่ยน
นิสัย 
พฤติกรรมที่
ก้าวร้าวให้มา
เป็นคนดีมี
คุณธรรม/
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการการส่งเสรมิพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อส้ารวจข้อมลูสุขภาพ 
จัดท้าทะเบียนและ
ฐานข้อมูลสุขภาพ อบรม
ให้ความรู้กับผูป้กครอง 
การรณรงค์/
ประชาสมัพันธ์/อบรมให้
ความรู้ ส่งเสรมิพัฒนาการ
ตามวัย/กระบวนการ
เรียนรู/้ความฉลาดทาง
ปัญญาและอารมณ์   
เพื่อให้เด็ก 0 – 6 ปี      
มีพัฒนาการที่สมวยัทั ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ จติใจ และสังคม 

1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของ
จ้านวนเดก็ที่
ได้รับการ
ประเมนิ
พัฒนาการ
และการ
กระตุ้น
พัฒนาการ  
ที่ถกูต้อง  
ตามวัย 

เด็ก 0 - 6 ปี
ได้รับการ
ประเมนิ
พัฒนาการ และ
การกระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกตอ้งตามวัย 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องดูแลสุขภาพช่องปาก
ให้กับเด็กและผู้ปกครอง
โดยวิทยากร จดัซื อแปรง 
สีฟัน ยาสีฟัน 
สนับสนุนเด็กก่อนวัยเรียน 
เพื่อใหเ้ด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
ด้วยตนเองและผู้ปกครอง 

1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของ
จ้านวนเดก็
และ
ผู้ปกครอง
ทั งหมด 

ผู้ปกครองและ
เด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การดแูลสุขภาพ
ช่องปากและลด
ปัญหาฟันผุใน
เด็กก่อนวัย
เรียน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ชุดอุปกรณส์้าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบลขุย 
เทศบาลตา้บลขุย                
อ้าเภอล้าทะเมนชัย          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV และเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กแรกเกิด 0 – 
5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้
ทักษะในการดูแลเด็ก
ถูกต้อง สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ
เท่าเทียมกัน 

1 ชุด - 30,700 - - - ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต้าบลขุยมี
อุปกรณ์การ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ด้วย DLTV      
จ้านวน 1 
ชุด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต้าบลขุยมี
อุปกรณ์การ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาดว้ย 
DLTV เพื่อใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย และ
ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ทักษะ
ในการจัด
การศึกษา
ปฐมวัยได้
อย่างถูกตอ้ง 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลขุย 
เทศบาลตา้บลขุย                 
อ้าเภอล้าทะเมนชัย          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลขุย 

1 แห่ง - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
อาคารศนูย์
พัฒนาเดก็
เล็กฯ         
ตรงตาม
เป้าหมาย    
ที่วางไว ้

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก
ที่ได้มาตรฐาน
เหมาะสม
ส้าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

 

รวม 25  โครงการ - - 2,511,120 4,354,220 4,323,520 4,323,520 4,323,520 - -  
 

แบบ ผ. 02 



51 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร    

3.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อให้
ความรู้ หลักการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุม่
อาชีพ เยาวชน ประชาชน 
ส่งเสริมให้มีการจัดท้า
บัญชีครัวเรือน สนับสนุน
การประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชด้าร ิ

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมดไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพด้าน
การเกษตรมาก
ย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการปลูก    
หญ้าแฝก 

เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้
พังทลาย 

1 ครั ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50 % 
ของพื นที่
ปลูก 

ลดการพังทลาย
ของหน้าดนิใน
พื นที่ให้นอ้ยลง 

ส้านักปลดั 

3 โครงการจดัอบรมให้ความรูเ้รื่อง
การก้าจัดศตัรูพืช ส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

ฝึกอบรม สนับสนุน
ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการ
ก้าจัดศัตรูพืช การปลูก
พืชผักสวนครัว  การ
เพาะปลูกพืชในรูปแบบ
ต่างๆ และให้ความรูต้าม
แนวพระราชด้าร ิ

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมดไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพด้าน
การเกษตรมาก
ย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร    

3.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

เพื่อด้าเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมดไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 

5 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทางพระราชด้าร ิ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทาง
พระราชด้าริ การจดัหา
พันธ์พืช ผัก และสัตว์เลี ยง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ
การด้าเนินโครงการ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการที่
ด้าเนนิการ
แล้วเสร็จ 1 
ครั ง/ปี 

ส่งเสริม
การเกษตรเพือ่
อาหารกลางวัน
ตามแนวทาง
พระราชด้าร ิ

ส้านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดู
งานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 ครั ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมดไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 

รวม 6  โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การสร้างภูมิคุม้กัน
ยาเสพตดิในเด็กและ
เยาวชนตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น ค่าป้าย
รณรงค์ ประชาสมัพันธ์  
ค่าสมนาคณุวิทยากร 
สนับสนุนชุดทดสอบหา
สารเสพตดิในปัสสาวะ ท่ี
สามารถทดสอบสารเสพ
ติดในร่างกาย ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมด 

ประชาชนใน
พื นที่ห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส้านักปลดั 

2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่นของ
เทศบาลตา้บลขุย 

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลสามัญ 
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ต้าบลขุย ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน
โครงการ ค่าป้ายฯ ค่าใบ
ประกาศ ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ
ทั งหมด 

เป็นขวญัและ
ก้าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร
เทศบาล
ต้าบลขุย 

ส้านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.2  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ (กิจกรรมการก่อสร้าง
ลานกีฬา /สนามกีฬา) 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา/
สนามกีฬา ในหมู่บ้าน
ชุมชน เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ท้าให้สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 

7 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างครบ
ทั ง7 หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.3  แผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงิน
ส่งเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

12 ครั ง/
ปี 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์
ครบ 100 % 

ผู้ป่วยเอดส์ได้    
รับสวัสดิการ
ทางสังคม 

ส้านักปลดั 

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

12 ครั ง/
ปี 

3,900,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ผู้สูงอายุได้รับ   
เบี ยยังชีพ
ครบ 100 % 

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 

ส้านักปลดั 

3 เบี ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และ   ทุพพลภาพ 

12 ครั ง/
ปี 

2,700,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการ
ทางสังคม
ครบ 100 % 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 

ส้านักปลดั 

4 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน 
ให้มีท่ีอยู่อาศัยอย่างมั่นคง 
ด้ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขด้วยวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 หลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 
หลัง 

ประชาชนผูด้้อย 
โอกาส ผู้ยากไร้   
ผู้พิการหรือ
ยากจน มีทีอ่ยู่
อาศัยอย่าง
มั่นคง มีความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ น 

ส้านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 6,686,000 7,586,000 7,586,000 7,586,000 7,586,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.4  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อออกให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี 

7 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ให้บริการ
ครบทั ง 7 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื นที่ได้รับ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

ส้านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

ส่งเสริมความสามคัคีใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
90 % 

ประชาชนเกดิ
ความสามัคคี
และลดปัญหา
การคัดแย้งใน
พื นที ่

ส้านักปลดั 

3 โครงการบ้าบดัทุกข์บ้ารุงสุข 
แบบ ABC 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
พื นที่ โดยใช้แนวความคิด
เป็นแนวตั ง 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
80 % 

ลดปัญหาความ
ยากจนและ   
พัฒนาความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนใน
พื นที่ให้ดีขึ น 

ส้านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนค่าด้าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
 

1 ครั ง/ปี 
7 หมู่บ้าน 

52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 จ้านวน
โครงการที่
ด้าเนนิงาน 
จ้านวน 7 
หมู่บ้าน 

อุดหนนุกลุม่ 
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการส่งเสริมการด้าเนินงาน
บริหารจดัการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

ส่งเสริมด้าเนินงานบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่
ด้าเนนิงาน 

ส่งเสริม
ด้าเนนิงาน
บริหารจัดการ
ระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
ชุมชนเล็งเห็นถึง
ความส้าคญัของการออก
ก้าลังกาย และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน เช่น จัดหา
อุปกรณ์เครื่องออกก้าลัง
กายลงที่ลานกีฬา จดัหา
วิทยากรในการน้าออก
ก้าลังกาย ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั งที่
ด้าเนนิงาน 

ประชาชนใน
พื นที่เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของ
การออกก้าลัง
กาย 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดซื อน ้ายาก้าจัดและ
ทรายอะเบท 
- ฉีดยาพ่นยุงลาย 

ตลอดป ี 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวนครั งที่
ด้าเนนิงาน 

ลดและป้องกัน
โรคไข้เลอืดออก
ในพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จัดซื อน ้ายาฆ่าเชื อไข้หวัด
นก ค่าจ้างแรงงาน ค่า
น ้ามัน ค่าป้า
ประชาสมัพันธ์ ชุดป้องกัน
เชื อ  หน้ากากป้องกันเชื อ 
ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการเกดิ
โรคได ้
90 % 

ป้องกันการเกิด
โรคไข้หวัดนก
ในพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว 

ป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว จัดหาเครื่อง
บรรเทาภัยหนาว ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 90,000 - - - - ป้องกันและ
บรรเทาภัย
หนาวได้ 
100 % 

ป้องกันและ
บรรเทาภัย
หนาวในพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการสร้างความรู้ให้ชุมชนใช้
ยาอย่างปลอดภัย 

อบรมให้ความรู้กับคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการใช้
ยาอย่างปลอดภัย 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ความสามารถ
ในการใช้ยาได้
อย่างปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการตรวจเต้านมด้วยมือ
ตนเอง มะเร็งไม่ถามหา 

อบรมให้ความรู้ สาธิตวิธี
ตรวจเต้านมให้กับสตรีวยั 
35 ป ี ขึ นไป 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ป้องกันและลด
ปัญหาการเกิด
โรคมะเร็งเต้า
นม 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการตรวจคดักรองต้อกระจก
และให้ความรู้เกี่ยวกับต้อกระจก
ให้กับประชาชนท่ัวไป 

เพื่อการตรวจหากลุม่เสีย่ง
ที่จะเกิดการตาบอดและ
ต้อชนิดต่างๆ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดปัญหาการ
เกิดตอ้กระจก
ให้กับประชาชน
ในพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการตรวจสุขภาพและให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่      
คนพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับบริการ
การตรวจสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้พิการในพื นที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการเทศบาลต้าบลขุยห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในพื นที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการเพิม่ทักษะการพูดคุย
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกและ
วัยรุ่นที่อาศัยในครอบครัว     
เรื่อง ส่งเสริมอนามยัเจรญิพันธ์
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น และแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
การตั งครรภ์ในวัยรุ่นและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส ์

7 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดปัญหาการ
ตั งครรภ์ใน
วัยรุ่นและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
 

เพื่อป้องกันปัญหาโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้เกดิใน
พื นที ่

1 ครั ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
อาสาสมัครผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ป้องกันปัญหา
โรคไข้เลอืดออก
ไม่ให้เกิดใน
พื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

14 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดในท้องถิ่น 

7 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดการเกดิ
โรคได ้
100 % 

ป้องกันและลด
ปัญหาการเกิด
โรคระบาดใน
พื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

15 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข
และแมวเพื่อแกไ้ขสุนัขและแมว
จรจัด 

เพื่อลดอัตราปัญหาสุนัข
และแมวจรจัด 

1 ครั ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดอัตรา
ปัญหาสุนัข
และแมวจร
จัดได้ 80 % 

ลดอัตราปัญหา
สุนัขและแมวจร
จัดในพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

16 โครงการคดัแยกขยะก่อนทิ ง รณรงค์ / จัดอบรมให้
ความรู้ในการคดัแยกขยะ
ก่อนทิ ง โดยการอบรมและ
ท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดปัญหาขยะ
ในพื นที่ให้
น้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

-  เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ    
เพื่อใช้ในการด้าเนินการ
จัดซื อวัคซีน พร้อม
อุปกรณ์สา้หรับการฉีด
วัคซีน ค่าใช้จ่ายส้าหรับ
การจัดท้าป้าย
ประชาสมัพันธ์, ป้าย
รณรงค์ เพื่อควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว 

1 ครั ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมการ
เกิดโรคได้ 
100% 

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการชุมชนร่วมใจท้าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและ
ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 

- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
และหาแนวทางในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ด้วยหลัก 5 ป. รณรงค์และ
ท้าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข   
(อสม.) เพื่อเป็นการลด
อัตราป่วยและไม่มีผู้ป่วย
ตาย ด้วยโรคไข้เลอืดออก 
- จัดซื อน ้ายาก้าจัดยุงลาย
และทรายอะเบท 
- ฉีดยาพ่นยุงลาย 
- อบรมให้ความรู้ อสม. 

1 ครั ง/ปี 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวนยอด
ของผู้ป่วยใน
พื นที่ลดลง 

ลดและป้องกัน
โรคไข้เลอืดออก
ในพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการตรวจวัดและคดักรอง 
ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของกลุ่มผูสู้งอายุ
และประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตา้บลขุย 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการให้
ความรู้ด้านสายตา      
การรักษา ถนอมดวงตา 
ตรวจคัดกรองสายตาใน
กลุ่มเป้าหมาย คดักรอง  
ผู้เป็นโรคต้อกระจก ฯลฯ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนท่ัวไป และกลุ่ม
ผู้สูงอายุในพื นท่ีเทศบาล
ต้าบลขุย ได้รับการตรวจ
คัดกรองความผิดปกตดิ้าน
การมองเห็น 

1 ครั ง/ปี 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดปัญหาการ
เกิดตอ้กระจก
และการ
มองเห็นให้กับ
ประชาชนและ
กลุ่มผู้สูงอายุใน
พื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการคดัแยกขยะจากต้นทาง รณรงค์ / จัดอบรมให้
ความรู้ในการคดัแยกขยะ
จากต้นทางก่อนทิ ง โดย
การอบรมและท้าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดปัญหาขยะ
ในพื นที่ให้
น้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

21 โครงการสัตว์ปลอดโรค         
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ก้าหนดแนวทางและ
แผนการดา้เนินงาน 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์   
ให้ความรู้ผา่นสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ประสาน 
อสม. และอาสาปศสุัตว์  
เจ้าหน้าท่ีผู้ท้าการฉีด
วัคซีน ออกฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ที่มีเจ้าของและจรจัด 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ควบคุมการ
เกิดโรคได้ 
100% 

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อด้าเนินงานโครงการ    
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า      
ต้านมะเร็งเต้านม 
- โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
- โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ
โครงการด้าน  
สาธารณสขุที่
ด้าเนนิการ 

ได้จัดท้า
โครงการ
พระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข
ให้แก่ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการสัตว์ปลอดโรค          
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค             
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ เพื่อใช้ในการ
ด้าเนินการจัดซื อวัคซีน 
พร้อมอุปกรณส์้าหรับการ
ฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายส้าหรับ
การจัดท้าป้าย
ประชาสมัพันธ์,         
ป้ายรณรงค์ เพ่ือควบคุม
และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว            
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค            
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว 

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ้านวนสุนขั
และแมวทีถู่ก
ควบคุมโรค 

ประชาชนไดร้ับ
การบรกิาร
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในสนุัข
และแมว 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพกลุม่วัยท้างานด้วย
การแพทย์แผนไทย 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ่มวัยท้างานท่ัวไปในเขต
เทศบาลต้าบลขุยได้รับการ
ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วย
การนวดแผนไทย ตามการ
วินิจฉัยหรือข้อบงชี ของ
แพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน    
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง
บริการสาธารณสุขตาม  
ความจ้าเป็น 

1 ครั ง/ปี - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

กลุ่มวัยท้างาน
ในเขตเทศบาล
ต้าบลขุยได้รับ
การดแูลสุขภาพ
ที่จ้าเป็นด้วย
การนวดแผน
ไทย 

กอง
สาธารณสุข 

25 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กายลดเสี่ยงโรคเรื อรังในกลุ่ม 
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถใช้
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมี
ความสุข 
- ผู้สูงอายุคลายความตึง
เครียดจากการได้พบปะกัน 
และเปลี่ยนประสบการณ์
การด้าเนินชีวิต และปัญหา
สุขภาพซ่ึงกันและกัน 

1 ครั ง/ปี - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
สามารถใช้
ชีวิตประจา้วัน
ได้อย่างมี
ความสุข 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 25 โครงการ - - 1,047,500 1,027,500 1,027,500 1,027,500 1,027,500 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการดแูล
รักษาและคุม้ครองที่สาธารณะ 

เพื่อดูแลรักษาและ
คุ้มครองที่สาธารณะ 
ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์      
ปักกันหลักเขต ขุดแนว 
กันเขต กันแนวเขตในที่
สาธารณประโยชน์ภายใน
เขตเทศบาลต้าบลขุย  
เช่น ที่ชายตลิ่ง ท่ีป่าช้า 
ทางบก ทางน ้า 
สวนสาธารณะ ที่เลี ยงสัตว์ 
และที่สาธารณะประจ้า
ต้าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
- ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.5 , 
ม.6 , ม.7 , ม.10 ฯลฯ  

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 7 
หมู่บ้าน 

ป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณ 
ประโยชน์ใน
พื นที ่

กองช่าง 

2 ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ไฟโคมส่อง
สว่างในเขตเทศบาลต้าบลขุย 

เปลี่ยนหลอด อุปกรณ์ 
สายไฟ ฯลฯ 

ทุก
เส้นทาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90 % ของ
พื นทีท่ี่ช้ารดุ 

ประชาชนเกดิ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั งหม้อแปลงสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการเกษตร    
และอุปโภคบรโิภคของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลขุย และต้าบล
ใกล้เคียง 

1 จุด 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวน 1 จุด ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคและท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัววง 
หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง 
ต้าบลขุย อ้าเภอล้าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
หนองบัววง ที่ช้ารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งาน
ได้ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เพื่อให้
ประชาชนบ้านตลาดหนอง
บัววงและพื นทีใกล้เคียง  
มีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 2,437,600 2,437,600 2,437,600 2,437,600 2,437,600 จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนบ้าน
ตลาดหนองบัว
วงและพื นที่
ใกล้เคียง มนี ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
และท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 ติดตั งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น  
ทุกซอยภายในเขตเทศบาล
ต้าบลขุย 

ติดตั งไฟโคมส่องสว่าง   
ทุกเส้น ทุกซอยท่ียังไมไ่ด้
ด้าเนินการติดตั ง เพื่อเพ่ิม
ทัศนวิสัยในการขับขี่และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงกลางคืน         
ตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคก้าหนด 
- จ้านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 
,  ม. 3 , ม. 4 , ม. 5 ,   
ม. 6 , ม. 7 , ม. 10  
ทุกซอยท่ียังไม่ได้
ด้าเนินการติดตั ง  ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกเส้น     
ทุกซอยที่ยัง
ไม่ได้
ด้าเนนิการ
ติดตั ง 
จ้านวน      
7 หมู่บ้าน 
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

เพิ่มทัศนวิสัย 
ในการขับขี่และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในชว่ง
กลางคืน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดิน
ทุกซอยภายในเขตเทศบาล
ต้าบลขุย 

เพื่อท้าการก่อสร้างถนน  
คสล. เช่ือมต่อถนนทาง
หลวงแผ่นดินทุกซอย
ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลขุย 

ทุกเส้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 โครงการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น           
ค่าปรับปรุงระบบ    
ระบายน ้า บ้ารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มิ
อาจคาดการณไ์ว้ล่วงหน้า
ได้ที่ช้ารุดไปตามสภาพใช้
งานหรือเกิดจากภัย
ธรรมชาต ิ
- จ้านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 
,  ม. 3 , ม. 4 , ม. 5 ,    
ม. 6 , ม. 7 , ม. 10 
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

ทุกแห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกจุดภายใน
เขตเทศบาล
ต้าบลขุย 
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างระบบการระบายน ้า   
บ่อพัก วางท่อระบายน ้า       
รางระบายน า้ในเขตชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลต้าบลขุย 

เพื่อก่อสรา้งระบบการ
ระบายน ้า บ่อพัก วางทอ่
ระบายน ้า รางระบายน ้าทุก
เส้น ทุกซอย ในเขตชุมชน 
รอบหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- จ้านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 ,  
ม. 3 , ม. 4 , ม. 5 , ม. 6 , 
ม. 7 , ม. 10 
ฯลฯ ตามแบบเทศบาล
ก้าหนด 

7 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 7 
หมู่บ้าน 
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน  
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการเดินทาง 
ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่    
ท้าให้การ
ระบายน ้าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ ให้กลับ
หมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อใช้ใน
การตากพืชผลทางการ
เกษตรของราษฎรในชุมชน 
ใช้เป็นสถานท่ีออกก้าลังกาย 
เล่นกีฬาเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
คนในชุมชน / หมู่บ้าน ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ้านวน 7 
หมู่บ้าน 
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนใน
ชุมชนมลีาน
อเนกประสงค์ 
เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

10 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสรา้งตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างาน
ตามสญัญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ที่มีวงเงินไม่เกิน 
50 ล้านบาท 

ตลอดทั งป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
โครงการ    
ที่เบิกจ่ายเงิน
เพิ่มค่างาน
ตามสัญญา
แบบปรับ
ราคาได้   
(ค่า K) 

เบิกจ่ายเงนิเพิ่ม 
ค่างานตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 
ตามจ้านวนเงิน
ที่ค้านวณและ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแล้วให้    
ผู้รับจ้าง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ถนน คสล.           
 หมู่ที่  1            

11 ถนน คสล. ซอยถังประปาไปบา้น
หนองไผ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1      
บ้านหนองบัววง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
350 ม. หนา 0.15  ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน  
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางลัดจากบ้านหนองบัววง 
หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ต้าบลขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 
490 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
เส้นหน้าโรงพยาบาลล้าทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยวัดป่าบูรพาวนาราม  –  
หน้าวัด  หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  1            
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

สายเส้นต่อจากเส้นทางหน้า
โรงพยาบาลล้าทะเมนชัย     
บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1      
(เขตเทศบาลต้าบลขุย)         
เชื่อมบ้านตลาดหนองบัววง     
หมู่ที่ 9 (เขตเทศบาลตา้บลหนอง
บัววง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ผิวจราจร คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงไหล่ทางดินถมทั งสอง
ข้าง ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร 

1 เส้น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  3           
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     

ต่อจากซอยทองอยู่ ถึงสุดเขต
เทศบาลตา้บลขุย หมู่ที่ 3      
บ้านหนองโป่ง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม.   

1 เส้น 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง เชื่อม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก      
(ต่อของเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
375 ม. หนา 0.15 ม.   

1 เส้น - 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  4           
18 ถนน คสล. ทางลงสระหนอง

สะแก หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสะแก 
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม.   

1 เส้น 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน   
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
ต่อคุ้มหัวท้านบ (ขึ นอ่างหนองไผ่ 
2) ต่อของเดิม หมู่ที่ 4        
บ้านหนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
ซอยศาลาประชาคม ถึงสดุซอย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 6 ม.ยาว 
210 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 819,000 819,000 819,000 819,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  5           
21 ถนน คสล. ฝั่งทิศใต้ของ

ส้านักงานเทศบาลต้าบลขุย     
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม.   

1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ซอยชูศรี 1 หมู่ที่ 5             
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว  
180 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 245,300 245,300 245,300 245,300 245,300 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยชูศรี 2 หมู่ที่ 5             
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว  
180 ม. หนา 0.15 ม.      
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 245,300 245,300 245,300 245,300 245,300 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากสามแยกทางลงหนองพวง 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
140 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 273,266 273,266 273,266 273,266 273,266 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายแทน  ทองไทย   
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 292,136 292,136 292,136 292,136 292,136 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



74 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   

จากสามแยกบ้านนายยุทธ      
ถึงบ้านนายน้อย หมู่ที่ 5       
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 
105 ม. หนา 0.10 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 157,500 157,500 157,500 157,500 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
ซอยชูศรี 3 หมู่ที่ 5             
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 
180 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 324,000 324,000 324,000 324,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
เส้นทางข้างบ้านนางพเยาว์  
สร้อยเพ็ชร หมู่ที่ 5             
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  6           

29 ถนน คสล. ซอยข้างบ้าน       
สท.สังเวียน ถึงนาตาชั น หมู่ที่ 6 
(ต่อของเดิม) บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
220 ม. หนา 0.15  ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

 1 เส้น 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน  
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



75 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           

30 ถนน คสล. ต่อจากศาลา
ประชาคม ถึงสามแยกนาตาลอย 
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
450 ม. หนา 0.15  ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น  1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยอนันต์ถึงหนองเต็ง  หมู่ที่ 6 
บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.     
ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.      
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 140,700 140,700 140,700 140,700 140,700 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหน้าท่ีพักสงฆ์ หมู่ที่ 6 
บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายไกรทอง  สีสิทธ์ิ  
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม.      
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



76 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สามแยกบ้านนางอ่อง  หมั่นการ 
ถึงบ้านนายจง  สุขด้า หมู่ที่ 6 
บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 
205 ม. หนา 0.10 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 219,777 219,777 219,777 219,777 219,777 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
จากสามแยกนาตาลอย เชื่อม    
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา     
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 
108 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
จากสามแยกนาตาลอย ถึงบ้าน
นายถวิล  นิลบ่อ หมู่ท่ี 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 
365 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 657,000 657,000 657,000 657,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
จากนานางรัชนี ไปหนองตะโก 
(ต่อของเดิม) หมู่ท่ี 6 บ้านขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
285 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 684,000 684,000 684,000 684,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



77 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
38 ถนน คสล. จากสามแยกทางลง

อ่างหนองไผ่ 1 ถึงต้นสะเดาสวน
พ่อบัวลา  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
คุ้มอ่างทองจากบ้านยายพูน  
พิมพ์พิมาย ถึงบ้านยายหนูจี    
การาม  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.     
ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.      
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

 1 เส้น 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
เส้นสามแยกข้างโรงเรียนบ้านขยุ
วิทยาต่อ – เขตต้าบลช่องแมว 
(จากคุ้มเมืองจากถึงหน้าบ้าน   
ครูแดง) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
550 ม. หนา 0.15  ม. 

 1 เส้น   2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต้าบลขยุ
เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง         
หมู่ที่ 11 ต้าบลช่องแมว 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม.          
หนา 0.15 ม.           
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



78 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต้าบลขยุ 
เชื่อมถึงโรงพยาบาลล้าทะเมนชัย 
บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 
ต้าบลขุย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน ยาว 5,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

1 เส้น 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองไผ่ ถึงสระหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ่  

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
110 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 209,787 209,787 209,787 209,787 209,787 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ้านนายพันภูพา กันหาไธสง 
ลงไปอ่างหนองไผ่ 2 หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ่  

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
110 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 216,475 216,475 216,475 216,475 216,475 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
ซอยหลังวัดดงหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
148 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 355,200 355,200 355,200 355,200 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
46 ถนน คสล. เส้นป่าช้า หมู่ที่ 10 

(ต่อของเดิม) บ้านขุยใหม่พัฒนา 
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ข้างบ้านนางตะณาวร  สุขเสริม 
เชื่อมหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 บ้านขุย
ใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 489,600 489,600 489,600 489,600 489,600 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

48 โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน  
จากบ้านนายชัย  เจริญกลาง     
ถึงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์     
ปานเกิด หมู่ที่ 10             
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. 
ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. 
ยาว 59 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 115,800 115,800 115,800 115,800 115,800 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางไปประปา หมู่ท่ี 10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 
410 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น - 984,000 984,000 984,000 984,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก           
 หมู่ที่  1           

50 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก 
เส้นทางลัดจากบ้านหนองบัววง
ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 1            
บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดิน กว้าง 4 ม. 
ยาว 5,450 ม.        
หนา 0.50 ม.            
ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
2.50 ม. ยาว 5,450 ม.         
หนา 0.10 ม. 

1 เส้น  2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000  จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

51 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
ต่อเส้นหน้าโรงพยาบาล ถึงเขต
เทศบาลตา้บลหนองบัววง       
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 6 ม.ยาว 
450 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 230,750 230,750 230,750 230,750 230,750 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  1           
52 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

จากหน้าวัดป่าบรูพาวนาราม    
ถึงล้าห้วยล้าทะเมนชัย หมู่ที่ 1 
บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 5 ม.ยาว 
1,100 ม. หนาเฉลี่ย 1 
ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 

1 เส้น 720,760 720,760 720,760 720,760 720,760 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

53 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา  
จากสามแยก ถึงล้าห้วยทั งสอง
เส้นทาง (ต่อจากเส้นบ้านนายสง่า 
ถึงสามแยก) หมู่ที่ 1           
บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง 
4 ม.ยาว 1,600 ม.    
หนาเฉลี่ย 1 ม.           
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 1,600 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง 
4 ม.ยาว 1,100 ม.    
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 1,100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 1,176,320 1,176,320 1,176,320 1,176,320 1,176,320 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



82 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  3           
54 โครงการถนนดินเสริมหินคลุกต่อ

จากซอยสินไพบูลย์ถึงนานางใหม  
ด่อนศรี หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ขนาดกว้าง 4 ม.        
ยาว 500 ม. สูงเฉลี่ย 
1.00 ม. 

1 เส้น 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวน
ประชาชน    
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

55 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
เส้นทางลงคลองสัสดี หมู่ที่ 3           
บ้านหนองโป่ง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร                    
ขุดดินข้างทางถมคันดิน
กว้าง 3 ม. ยาว 760 ม. 
หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 
รื อถอนท่อระบายน ้าคสล. 
Dai. 0.60 จ้านวน 2 
จุดๆละ 5 ท่อน 
ท้าการวางท่อระบายน ้าค
สล. Dai 0.80 จ้านวน    
2 จุดๆละ 7 ท่อน 

1 เส้น 61,380 61,380 61,380 61,380 61,380 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



83 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  3           
56 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

เส้นทางตอ่จากนานางใหม ด่อนศรี 
ถึงนานางเพียร  สนุ่นไพบูลย์    
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม. 
ยาว 110 ม. หนาเฉลี่ย 
1.00 ม. 
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 110 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 88,000 88,000 88,000 88,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  4            
57 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

เส้นทางทิศใต้ป่าช้าบ้านหนอง
สะแก (ทางสปก.) หมู่ที่ 4     
บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.    
ยาว 125 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
ท้าการวางท่อระบายน ้าค
สล. Dai 0.40 จ้านวน   
2 จุดๆละ 4 ท่อน 

1 เส้น 82,180 82,180 82,180 82,180 82,180 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  4            
57 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

เส้นทางทิศใต้ป่าช้าบ้านหนอง
สะแก (ทางสปก.) หมู่ที่ 4     
บ้านหนองสะแก 

ต่อ 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง      
4 ม.ยาว 85 ม.        
หนาเฉลี่ย 0.70 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 85 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.  
ยาว 165 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

- - - - - - - - - 

58 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา  
เส้นทางลงหนองจาน หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.   
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.  
ยาว 185 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 52,950 52,950 52,950 52,950 52,950 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  4            
59 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

ซอยเขียวหวาน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม. 
ยาว 225 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.                  
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3 ม. ยาว 225 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 87,050 87,050 87,050 87,050 87,050 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางคุ้มหัวท้านบ – อ่างหนอง
ไผ่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 60 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3.50 ม. ยาว 60 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 171,020 171,020 171,020 171,020 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  4            
60 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 

เส้นทางคุ้มหัวท้านบ – อ่างหนอง
ไผ่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

ต่อ 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 70 ม.        
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3.50 ม. ยาว 70 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 20 ม.         
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3.50 ม. ยาว 20 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 4  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 300 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3.50 ม. ยาว 300 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 5  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม.   
ยาว 285 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

- - - - - - - - - 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  4            
61 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 

เส้นทางลงหนองจาน หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 210 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 210 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 125 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 125 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 60 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 60 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 70,320 70,320 70,320 70,320 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           

62 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก
จากหนองกระทุ่ม – คลองน ้าเค็ม  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
860 ม. หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

63 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
เส้นทางแยกนานายใหญ่ ทองไทย 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 3 ม.ยาว 
240 ม. หนาเฉลี่ย 1 ม.     
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง     
2.50 ม. ยาว 240 ม.    
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 98,210 98,210 98,210 98,210 98,210 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

64 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
ซอยสระโคก (ต่อของเดิม)      
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3 ม.        
ยาว 1,150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 302,060 302,060 302,060 302,060 302,060 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           

65 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
จากศาลปูต่า ถึงหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 3.50 ม.
ยาว 715 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3 ม.       
ยาว 715 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 155,680 155,680 155,680 155,680 155,680 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

66 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางคันคูหนองกระทุ่ม – ทาง
ลงท่าสงกรานต์ หมู่ที่ 5          
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
5 ม. ยาว 290 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
4.50 ม. ยาว 290 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 123,050 123,050 123,050 123,050 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

67 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
หนองท่าเยี่ยม บ้านโนนชุมพวง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 28 ม.       
หนาเฉลี่ย  4 ม. 

1 เส้น - 36,130 36,130 36,130 36,130 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



90 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           

68 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางหนองพวง ถึงประปา
บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5          
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 490 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 245,000 245,000 245,000 245,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  6           

69 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก
เส้นหนองเต็ง ถึงอ่างเก็บน ้า
พระราชด้าริ (เส้นด้านทิศ
ตะวันตก) หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,350 ม. หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 ยกระดับถนนดินเสริมหินคลุก
เส้นหนองเต็ง ถึงอ่างเก็บน ้า
พระราชด้าริ (เส้นด้านทิศ
ตะวันออก) หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,350 ม. หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           

71 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา  
เส้นทางลงหนองตะโก –        
โนนทะยอม หมู่ท่ี 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม. 
ยาว 40 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.  
ยาว 40 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 13,290 13,290 13,290 13,290 13,290 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

72 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางแยกไปบา้นเขว้า ต้าบล
โนนยอ หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 345 ม.     
หนาเฉลี่ย 0 ม.           
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 345 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.     
ท้าการวางท่อระบายน ้า 
คสล. Dai. 0.30 ม. 
จ้านวน 1 จุดๆละ 1 ท่อน 

1 เส้น - 44,110 44,110 44,110 44,110 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           

73 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางซอยบ้านตาราม (คุม้บ้าน
เก่า) หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 38 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 38 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 11,270 11,270 11,270 11,270 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  7           
74 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก

จากสวนนางหัน  ผาสุก ถึงสวน
แม่สุภาพ  เทนไธสง  หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดิน กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม.        
หนา 0.50 ม.            
ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
2.50 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.10 ม. 

  1 เส้น  450,000  450,000  450,000  450,000  450,000  จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

75 โครงการถนนหินคลุกซอยสวน 
อสม.ณี  ลงไปสวนลุงปั่น        
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
950 ม.สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



93 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
76 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก

จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยาง
เข้าดง (ขยายเขตถนนให้กว้าง
ขึ น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา 1.00 ม. 

1 เส้น 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

77 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
เส้นทางสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม.ยาว 120 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 120 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม.ยาว 150 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 150 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
78 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

เส้นทางไปโรงพยาบาล          
ล้าทะเมนชัย หมู่ที่ 7          
บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 325 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 325 ม.          
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 880 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 880 ม.          
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 236,220 236,220 236,220 236,220 236,220 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
79 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

เยื องหน้าบ้าน อสม.นี (ทางลง
อ่างหนองไผ่ 2) ไปบ้านหนอง
สะแก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที ่1  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3 ม.       
ยาว 525 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง 
4 ม.ยาว 115 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3 ม. ยาว 115 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 121,210 121,210 121,210 121,210 121,210 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
80 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

เส้นทางจากบ้านตาชัย พิมพ์ไธสง 
ถึงบ้านนายแผน  คงพิมาย      
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
1.00 ม. ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.  
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
ท้าการวางท่อระบายน ้า 
คสล. Dai 0.80 จ้านวน 
2 จุดๆละ 7 ท่อน 

1 เส้น 80,710 80,710 80,710 80,710 80,710 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

81 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
ซอยเชื่อมคุ้มเมืองยาง –        
คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 1.50 ม. ยาว  
9 ม. หนาเฉลี่ย 2.50 ม. 
ปริมาตร 33.75 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 1.50 ม. ยาว 
13 ม. หนาเฉลีย่ 1 ม. 
ปริมาตร 19.50 ลบ.ม.  

1 เส้น - 20,620 20,620 20,620 20,620 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



97 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
81 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 

ซอยเชื่อมคุ้มเมืองยาง –        
คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

ต่อ 
ช่วงที่ 3  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 3 ม. ยาว 14 
ม. หนาเฉลีย่ 3 ม. 
ปริมาตร 126 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 1 ม. ยาว 120 
ม. หนาเฉลีย่ 1 ม. 
ปริมาตร 120 ลบ.ม. 

- - - - - - - - - 

82 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ซอยข้างศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่7 ต้าบลขุย เชื่อมทางไป
โรงพยาบาลล้าทะเมนชัย 
ต้าบลขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ปริมาณงาน 
ปรับเกลีย่แต่งดินถมคัน
ทางกว้าง 4 ม. ยาว 130 
ม. หนาเฉลีย่ 0.70 ม. 
ปริมาตร 364 ลบ.ม. 
ปรับเกลีย่หินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.  
ยาว 130 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. ปรมิาตร 
32.50 ลบ.ม. 

1 เส้น - 56,410 56,410 56,410 56,410 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
82 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

ซอยข้างศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลขุย เชื่อมทางไป
โรงพยาบาลล้าทะเมนชัย 
ต้าบลขุย 

ต่อ 
จัดซื อดินถมคันทางกว้าง 
4 ม. ยาว 130 ม.    
หนาเฉลี่ย 0.70 ม. 
ปริมาตร 364 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 130 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตร 32.50 ลบ.ม. 
จัดซื อท่อระบายน ้าคสล. 
Dai. 0.60 ม. จ้านวน    
1 จุดๆละ  7 ท่อน 
จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้าง 
0.35 ม. ยาว 2.50 ม. 
จ้านวน 3 แผ่น 

- - - - - - - - - 

83 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยาง
เข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี่ยม)     
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1  ปรับเกลี่ยแต่ง
ดินถมคันทางกว้าง 4 ม. 
ยาว 6 ม. หนาเฉลี่ย 
2.50 ม. ปรมิาตร 60 
ลบ.ม. 

1 เส้น - 20,630 20,630 20,630 20,630 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
83 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยาง
เข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี่ยม)     
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

ต่อ 
ช่วงที่ 2  ปรับเกลี่ยแต่ง
ดินถมคันทางกว้าง 2 ม. 
ยาว 4 ม. หนาเฉลี่ย 
4.50 ม. ปรมิาตร 36 
ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  ปรับเกลี่ยแต่ง
ดินถมคันทางกว้าง 2 ม. 
ยาว 8 ม. หนาเฉลี่ย 
4.50 ม. ปรมิาตร 72 
ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  ปรับเกลี่ยแต่ง
ดินถมคันทางกว้าง 3 ม. 
ยาว 12 ม. หนาเฉลี่ย 
2.50 ม. ปรมิาตร 90 
ลบ.ม. 
ช่วงที่ 1  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 
หนาเฉลี่ย 2.50 ม. 
ปริมาตร 60 ลบ.ม. 

- - - - - - - - - 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
83 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยาง
เข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี่ยม)     
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

ต่อ 
ช่วงที่ 2  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. 
หนาเฉลี่ย 4.50 ม. 
ปริมาตร 36 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. 
หนาเฉลี่ย 4.50 ม. 
ปริมาตร 72 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  จัดซื อดินถมคัน
ทางกว้าง 3 ม. ยาว 12 
ม. หนาเฉลีย่ 2.50 ม. 
ปริมาตร 90 ลบ.ม. 

- - - - - - - - - 

84 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 
ซอยทันใจ (เส้นทางสี่แยกบ้าน
นายอ๊อด ถึงบ้านนายบิน)       
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม. 
ยาว 290 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. 
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 290 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 232,000 232,000 232,000 232,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
85 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก

ตั งแต่หนองบัวใหญ่ ถึงหนอง    
กกใหญ่ หมู่ที่ 10           
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดิน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม.     
หนา  0.50  ม.          
ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
2.50 ม. ยาว 3,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

 1 เส้น  900,000   900,000   900,000   900,000   900,000  จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

86 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก
จากหนองตลาดถึงหนองตะโก  
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดิน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม.     
หนา  0.50  ม.          
ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
2.50 ม. ยาว 3,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

 1 เส้น  900,000   900,000   900,000   900,000   900,000  จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
87 โครงการถนนดินเสริมหินคลุก

โนนทะยอม หมู่ที่ 10       
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดิน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม.      
หนา 0.50  ม.            
ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
2.50 ม. ยาว 3,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

1 เส้น   900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

88 โครงการถนนหินคลุกหนอง    
บัวใหญ่ – คลองโนนพฤกษ์      
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ลงหินคลุกผิวจราจร    
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร      
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

1 เส้น 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
89 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 

เส้นทางหนองบัวใหญ่ –       
โนนทะยอม หมู่ที่ 10     
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 550 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 550 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.   
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม.   
ยาว 154 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 204,940 204,940 204,940 204,940 204,940 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

90 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา  
เส้นทางสามแยกหนองลุงเขมร   
– เส้นทางทิศใต้หนองชุมพวง  
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
ช่วงที่ 1  ลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3 ม.       
ยาว 265 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 192,410 192,410 192,410 192,410 192,410 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



104 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
90 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา  

เส้นทางสามแยกหนองลุงเขมร   
– เส้นทางทิศใต้หนองชุมพวง  
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

ต่อ 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 170 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.      
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 170 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 330 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.       
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 330 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

- - - - - - - - - 

91 โครงการจ้างท้าเพื่อบ้ารุงรักษา 
ซอยข้างสระน ้านายสิงห์ทอง   
หมั่นการ หมู่ที่ 10           
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม.  
ยาว 135 ม. หนาเฉลี่ย 
1.20 ม.                  
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3 ม. ยาว 135 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 83,940 83,940 83,940 83,940 83,940 จ้านวน
ประชาชน    
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ระบบการระบายน้ า           
 หมู่ที่  4           

92 โครงการวางท่อระบายน ้า    
หนองจอกลงมูล หมู่ที่ 4             
บ้านหนองสะแก 

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
จ้านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 จุด  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ้านวน 1 จุด
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่    
ท้าให้การ
ระบายน ้า     
ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น 

กองช่าง 

93 โครงการวางท่อระบายน ้าจาก  
นานายพาลงหนองหวาย       
(หลังยิ่งสวัสดิ์ 2) หมู่ที่ 4     
บ้านหนองสะแก 

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
จ้านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

1 จุด  75,000   75,000   75,000   75,000   75,000  จ้านวน 1 จุด
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่    
ท้าให้การ
ระบายน ้า     
ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  5           
94 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

ระบบการระบายน ้าหนองกระทุ่ม 
– หนองจอก หมู่ที่ 5           
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
ช่วงที่ 1  ท้าการวางท่อ
ระบายน ้าคสล. Dai. 1 ม. 
จ้านวน 1 จุด รวม 22 
ท่อน   

1 จุด - 41,660 41,660 41,660 41,660 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง 
ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่ ท้า
ให้การระบาย
น ้าได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 หมู่ที่  6           
95 โครงการคลองดาดคอนกรีตเพื่อ

ระบายน ้าจากหนองเต็ง ถึงสาม
แยกทางไปหนองตะโก หมู่ที่ 6 
บ้านขุย 

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
ตามแบบเทศบาลก้าหนด 

1 จดุ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน 1 จุด
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่    
ท้าให้การ
ระบายน ้า     
ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  6           
96 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

ระบบการระบายน ้าสามแยกนา
ตาลอย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
ช่วงที่ 1  ท้าการวางท่อ
ระบายน ้าคสล. Dai. 
0.30 ม. จ้านวน 1 จุด 
รวม 27 ท่อน   

1 จุด - 8,870 8,870 8,870 8,870 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง 
ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่      
ท้าให้การ
ระบายน ้าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 หมู่ที่  7           
97 โครงการขุดร่องน ้าดาดซีเมนต์

ตามถนนตลอดสายกลางบ้าน   
หมู่ที ่7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
ขุดร่องระบายน า้ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็น
การระบายน ้าออกจาก
พื นที ่

1 ร่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1 
ร่องจ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่    
ท้าให้การ
ระบายน ้า     
ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



108 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่  7           
98 โครงการวางท่อลอดเหลีย่มสระ

หนองไผ่ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ท่ี 7 
บ้านหนองไผ ่

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
ตามแบบเทศบาลตา้บลขุย
ก้าหนด 

1 จุด - 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน
ประชาชน    
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการเดินทาง 
ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่     
ท้าให้การ
ระบายน ้าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 หมู่ที่  10           
99 โครงการวางท่อระบายน ้าคลอง

ลุงระก้าลงคลองแพร่ง หมู่ที่ 10      
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อลดภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ ท้าให้การระบายน ้า
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น 
และเพื่อรองรับน า้ฝนท่ี
ไหลลงสู่แหล่งน ้าให้มี
ปริมาณมากยิ่งขึ น 
จ้านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด 

 1 จุด  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  จ้านวน 1 จุด 
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน ้าท่วม
ขังในพื นที่    
ท้าให้การ
ระบายน ้า     
ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ น 

กองช่าง 

รวม 99  โครงการ - - 50,013,701 56,993,491 56,993,491 56,993,491 56,993,491 - - - 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.2  แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
อาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลขุย 

เพื่อด้าเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลขุย ให้อาคารมีความ
สมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมใช้
งาน และมีบรรยากาศที่
เหมาะสมกลับการ
ให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

1 แห่ง - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

อาคาร
ส้านักงาน
เทศบาล
ต้าบลขุยมีความ
สมบูรณ์ 
แข็งแรงพรอ้ม
ใช้งาน และมี
บรรยากาศที่
เหมาะสมกลับ
การให้บรกิาร
ประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ 

ส้านักปลดั 

2 โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบลขุย        
แห่งที่ 2 (หนองไผ่) หมู่ที่ 7   
บ้านหนองไผ ่

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลขุย        
แห่งที่ 2 (หนองไผ่) 
ตามแบบเทศบาลตา้บลขุย
ก้าหนด 

1 แห่ง - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต้าบลขุย 
แห่งที่ 2 
(หนองไผ่) 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.3  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตบริการน ้าประปาของ
เทศบาลตา้บลขุย 

เพื่อขยายเขตบริการ
น ้าประปา ขยายท่อ
น ้าประปาของเทศบาล
ต้าบลขุย 
- ขยายเขตน ้าประปาคุ้ม
เมืองยาง ม. 7 
- ขยายท่อน ้าประปาจาก
บ้านนางเตือนใจ ถึงบ้าน 
น.ส.นิต  สุวะมาตร ม. 10 
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน      
7 หมู่บ้าน 
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ
และทัว่ถึง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบประปา          
(เพิ่มระบบกรองน ้าและปรับปรุง
ระบบการผลิต) 

เพิ่มระบบกรองน ้า 
บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบการผลติ 
- ปรับปรุงระบบประปา  
ม. 10 ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน      
7 หมู่บ้าน 
จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ
และทัว่ถึง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังเหล็ก / ถังกรอง
สนิมเหล็ก 

เพื่อด้าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังเหล็ก /     
ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อม
ขยายเขตไฟฟ้าของระบบ
ประปาท่ีใช้ในการผลิต
น ้าประปา 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน      
7 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ
และทัว่ถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.3  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั งถังน ้าประปาคุ้ม
เมืองจาก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 

ติดตั งถังน ้าประปาเพื่อให้
ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
ระบบประปาบาดาล แบบ
หอถังเหล็กขนาด 12 ม° 
สูงไม่น้อยกว่า 12.50 ม. 
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก
รูปทรงกระบอก (ตามแบบ
ของกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล) 

1 แห่ง 423,600 423,600 423,600 423,600 423,600 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ
และทัว่ถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล 
บ่อใหม่ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลขุย (ของบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนราชการ) 

ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพิ่ม
จากเดิม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
น ้าบาดาล 
- จ้านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 
,  ม. 3 , ม. 4 , ม. 5 ,   
ม. 6 , ม. 7 , ม. 10 ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน      
7 หมู่บ้าน 
จ้านวน
ประชาชน    
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
และท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม   5  โครงการ - - 1,423,600 1,423,600 1,423,600 1,423,600 1,423,600 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
7. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

7.1  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี

บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความสามัคคี   
มีความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อกนั 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เยาวชน ประชาชน 
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาออกก้าลัง
กายท้าให้ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด เป็น
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
ประชาชนในพื นท่ี ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน       
1 ครั ง/ป ี

เยาวชน 
ประชาชน 
บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดย
การเลน่กีฬาออก
ก้าลงักายท้าให้
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพ
ติด เป็นการ
เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีของ
ประชาชนใน
พื นที ่

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
7. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

7.1  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดังานรัฐพิธ ี ด้าเนินการจัดรัฐพิธีเพื่อ
เฉลิมพระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาพวงมาลยั ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ในการจัด
งานรัฐพิธี เช่น วันปิย
มหาราช วันแม่แห่งชาติ     
วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

 ครั ง/ป ี 50,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพื่อเชดิชู
สถาบันพระ 
มหากษัตริย์ 

เพื่อเชดิชู
สถาบันพระ 
มหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดังานประเพณีและพิธี
การทางศาสนา 

เพื่อจัดงานประเพณีและ
พิธีการทางศาสนา เช่น 
งานบุญกุม่ งานบรวงสรวง
ท้าวสุรนารี งานลอย
กระทง เข้าพรรษา งาน
สงกรานต์ ฯลฯ 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

สืบสาน
ประเพณแีละ
พิธีการทาง
ศาสนาให้   
ด้ารงอยู่ 

กอง
การศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 270,000 370,000 370,000 370,000 370,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรมเทศบาลต้าบลขยุ
ผ่านทางเว็บไซต์ จัดท้า
เว็บไซด์  web hosting  
domain 

1 ช่องทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์  
100 % 

ประชาชนทราบ 
ถึงข่าวสารการ
ด้าเนนิงานของ
เทศบาลอย่าง
ทั่วถึง 

ส้านักปลดั 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนทราบ
ถึงข้อมูล
ข่าวสารการ
ด้าเนนิงานของ
เทศบาล 

ส้านักปลดั 
 

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี

อุดหนนุศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

4 ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไมเ่กี่ยวกับ
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 
ต่อการ 
ด้าเนนิงาน
ของเทศบาล 

ทราบถึงความ   
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
เพื่อน้ามา
ปรับปรุงแก้ไข
การด้าเนนิงาน
ให้ดีขึ น 

ส้านักปลดั 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท้าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

1 ครั ง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานได้
รวดเร็ว และมี
ประสิทธภิาพ
มากย่ิงขึ น 

กองคลัง 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏบิัติงาน
และบริการประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
พนักงาน ฯ 

1 ครั ง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี การ
ปฏิบัติงาน 
ได้ทันตาม
ก้าหนดเวลา 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ประสิทธภิาพใน 
การปฏิบัติงาน 
มากย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อสร้างจิตส้านึก 
คุณธรรม จรยิธรรม   
ให้กับพนักงาน 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารว่ม
ฝึกอบรม 
จ้านวน    
80 %  
ของบุคลากร 
ทั งหมดใน
หน่วยงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
จิตส้านกึที่ดตี่อ 
การปฏิบัติงาน
และองคก์ร 

ส้านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของท้องถิ่น 

1 ครั ง/ปี 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารว่ม
ฝึกอบรม 
จ้านวน    
80 %  
ของบุคลากร 
ทั งหมดใน
หน่วยงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ศักยภาพและ
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานดี
ย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อพัฒนาเสรมิสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานให้กลบั
บุคลากรของท้องถิ่น 

1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้เข้ารว่ม
ฝึกอบรม 
จ้านวน    
80 %  
ของบุคลากร 
ทั งหมดใน
หน่วยงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ศักยภาพและ
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานดี
ย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ     
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

ประชาชนใน
พื นที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
มากย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมการเลือกตั ง เพื่อจัดอบรม 
ประชาสมัพันธ์ส่งเสริม 
การเลือกตั งทุกระดับ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

ประชาชน     
ในพื นที่ให้
ความส้าคัญ 
กลับการออกไป 
ใช้สิทธิใช้เสียง
ในการเลือกตั ง
ทุกระดับมาก
ย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 
 

12 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั ง 

-  เพื่อเตรียมรองรับ       
การเลือกตั งซ่อม
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าบลขุย 
-  การประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึง  
สิทธิและหนา้ที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

ประชาชน     
ในพื นที่ให้
ความส้าคัญ 
กลับการออกไป 
ใช้สิทธิใช้เสียง
ในการเลือกตั ง
ทุกระดับมาก
ย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมทุกวันท่ี 
24 เมษายนของทุกปี  
เช่น ร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ่นพัฒนา เผยแพร่
กิจกรรมและภารกิจของ
เทศบาล การท้าบญุตัก
บาตร ฯลฯ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี

เพื่อให้เกิดความ 
สามัคคีระหว่าง 
บุคลากรของ 
หน่วยงานและ 
ประชาชนใน
พื นที่ เพื่อให้
การปฏิบัติงาน
ประสบ
ผลส้าเร็จ 

ส้านักปลดั 

14 โครงการจดัหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่ออุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี

เพื่อจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศล
และให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกจิของ
เหล่ากาชาด
จังหวัด
นครราชสีมา  

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจดัตั งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)                 
อ้าเภอล้าทะเมนชัย         
จังหวัดนครราชสีมา 

- เพื่อจัดตั ง สถานท่ีกลาง
เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
อ้าเภอล้าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชน ทั งในด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคตดิต่อ หรือโรคระบาด
ในท้องถิ่น  ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวน       
1 ครั ง/ป ี

มีสถานที่กลาง
เพื่อปฏิบัติงาน
ของศูนย์
ปฏิบัติการรว่ม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
(สถานทีก่ลาง) 
อ้าเภอล้าทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดงานวันท้องถิ่นไทย
ในวันท่ี 18 มีนาคม    
ของทุกปี เพ่ือร้าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว    
ที่ได้ทรงมีพระบรมราช
โองการให้ยกฐานะตา้บล
ท่าฉลอมขึ นเป็นสุขาภิบาท
ท่าฉลอม เมื่อวันท่ี 18 
มีนาคม 2448     
ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน เช่น       
ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี          
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  
ค่าน ้าแข็ง ค่าน ้าดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ         

1 ครั ง/ปี - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี

เป็นการร้าลกึถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และ
เพื่อให้
สาธารณชนได้
เห็นความส้าคญั
ของการ
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นอันเป็น
รากฐานของ
การปกครอง  
ในระบบ
ประชาธิปไตย 
และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญ
และก้าลังใจ  
แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้างในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่   

ส้านักปลดั 

รวม 16  โครงการ - - 1,070,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุมประชาคม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อด้าเนินโครงการ
ประชุมประชาคมต้าบล 
หมู่บ้าน หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาเทศบาล
ต้าบลขุยและแผนชุมชน 
การประชุมเพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ ในต้าบล 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

รับทราบถงึ
ปัญหาความ
ต้องการของ 
ประชาชน      
ในพื นที ่
เพื่อให้การ 
แก้ไขปัญหา      
ได้ถูกจุดและ
ตรงความ     
ต้องการของ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการปกป้องสถาบันส้าคญั
ของชาติ 

เพื่อด้าเนินการจัดกิจกรรม
และโครงการในการ
ปกป้องสถาบันส้าคญั  
ของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

1 ครั ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อปกป้อง 
สถาบันส้าคัญ 
ของชาต ิ

ส้านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 ครั ง/ปี 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวน      
1 ครั ง/ป ี
จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
100 % 

บุคลากรมีความ 
พร้อมในการ
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย    
ที่อาจเกดิขึ นใน
พื นที ่

ส้านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ กิจกรรมตดิตั งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อติดตั งกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ ปัญหาด้าน
อาชญากรรมต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ นในหมู่บ้าน ชุมชน 
- บริเวณหน้า รร.บ้าน
หนองไผ่พิทยาคม ม.7 
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน      
7 หมู่บ้าน 

ป้องกันปัญหา 
อาชญากรรม 
ในพื นที ่

ส้านักปลดั 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาต ิ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาตติามแนวทาง 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
100 % 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติตาม
แนวทางการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

ส้านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมป้องกันการ
จมน ้าในเด็กอายตุ่้ากว่า 15 ป ี

เพื่อเป็นการป้องกันการ
จมน ้าในเด็ก 

2 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาเด็ก
จมน ้าในพื นที่
น้อยลง 

เป็นการป้องกัน
การเกิดปัญหา
เด็กจมน ้าใน
พื นที ่

ส้านักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรูเ้รื่อง
กฎหมายจราจรให้กับอป
พร. อสม. และประชาชน
ทั่วไปในเขตทต.ขุย เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายจราจรเป็นอย่าง
ด ีและมสี่วนร่วมในการลด
ปัญหาจราจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์ในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 80 % 

ลดการเกดิ
อุบัติเหตุใน
ชุมชน 

ส้านักปลดั 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการ
จมน ้าในเด็กอายตุ่้ากว่า 15 ป ี

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และประชาชนทั่วไป    
เรื่องการป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหาเด็กจมน า้ , 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรียนรู้ทักษะการเอาตัว
รอดทางน ้า 5  ทักษะ 
พฤติกรรมเสี่ยง,ตะโกน 
โยน ยื่น ,ทักษะการ
ลอยตัวในน ้า , เทคนิคการ
ว่ายน ้าเอาชีวิตรอด ,   
การใช้เสื อชูชีพ ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปัญหาเด็ก
จมน ้าในพื นที่
ลดน้อยลง 

ลดปัญหาการ
จมน ้าเสียชีวิต
ในเด็กอายุต่้า
กว่า 15 ปี และ
เป็นการป้องกัน
การเกิดปัญหา
เด็กจมน ้าใน
พื นที่  

ส้านักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว 

เพื่อป้องกันและบรรเทา
ภัยหนาว จัดหาเครื่อง
บรรเทาภัยหนาว ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี - 120,000 120,000 120,000 120,000 ป้องกันและ
บรรเทาภัย
หนาวได้ 
100 % 

ป้องกันและ
บรรเทาภัย
หนาวในพื นที ่

ส้านักปลดั 

รวม 7  โครงการ - - 330,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาถังขยะ จัดหาถังขยะเพื่อรองรับ
ขยะและหารายไดจ้ากการ
เก็บขยะมลูฝอย 

7 หมู่บ้าน 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
100 % 

รองรับปริมาณ 
ขยะได้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึงทั งพื นที ่

กอง
สาธารณสุข 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด เพือ่สร้างโคราชเป็นเมือง
สะอาด 

ตลอดป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื นที่ภายใน
เขตเทศบาล
ต้าบลขุย
สะอาดและ 
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

เพื่อสรา้งโคราช
เป็นเมอืงสะอาด 

ส้านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.3  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ที่สาธารณะ รักษา
สภาพพื นที่สาธารณะ เช่น 
ปลูกต้นไม้บรเิวณพื นที่
สาธารณะ การจ้างแรงงาน
แผ้วถางท้าความสะอาด
ป่าชุมชนและท้าแนวกันไฟ 
การลดมลพิษตา่งๆ ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
100 % 

เพื่ออนุรกัษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนท์ี่
สาธารณะ 
รักษาสภาพ
พื นที่สาธารณะ 
และป้องกัน
ไม่ให้เกิดมลพิษ
ต่อชุมชน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเฉลิมพระเกียรตเินื่อง
ในวันส้าคัญของชาติ เช่น 
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ 

2 ครั ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
100 % 

เป็นการอนุรกัษ์ 
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ    
เพิ่มพื นที่ป่าไม้
ให้มากย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

3 โครงการ “รักน ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
และป่าไม้ สร้างจิตส้านึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จดัหา
ต้นไม้ จดัท้าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินการ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
100 % 

เป็นการอนุรกัษ์ 
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ    
เพิ่มพื นที่ป่าไม้
ให้มากย่ิงขึ น 

ส้านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลขุย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.3  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขยุ
เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง         
หมู่ที่ 11 ต าบลช่องแมว    
อ าเภอล าทะเมนชัย          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม.        
หนา 0.15 ม.           
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขยุ 
เชื่อมถึงโรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน ยาว 5,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

1 เส้น 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.3  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายเส้นต่อจากเส้นทางหน้า
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย     
บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1      
(เขตเทศบาลต าบลขุย)         
เชื่อมบ้านตลาดหนองบัววง     
หมู่ที่ 9 (เขตเทศบาลต าบลหนอง
บัววง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ผิวจราจร คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงไหล่ทางดินถมทั้งสอง
ข้าง ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร 

1 เส้น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางลัดจากบ้านหนองบัววง 
หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 
490 ม. หนา 0.15 ม.    
ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 
0.15 ม. หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวน
ประชาชน   
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
100 % 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย  
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 - บริหารงาน
ทั่วไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
- การพาณิชย ์

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
โต๊ะตา่งๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ 
ช้ันเก็บเอกสาร พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ ถังเก็บน้ า 
เต็นส์ขนาดใหญ่ เต็นส์ขนาด
เล็ก ฯลฯ 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

1,000,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

1,000,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

1,000,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

1,000,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

- ส านักปลัด  
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 
- กองช่าง 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะ
และขนส่ง รถยนต์นั่ง ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลดั 

3 - บริหารงาน
ทั่วไป 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
- การพาณิชย ์

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ในการ
ป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหนะน าโรค เช่น ยุง แมลง 
เป็นต้น เครื่องสูบน้ า รถฟารม์
แทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน    
4 ล้อ รถไถ ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
1,100,000 
200,000 

100,000 
 

100,000 
1,100,000 
300,000 

100,000 
 

100,000 
1,100,000 
300,000 

100,000 
 

100,000 
1,100,000 
300,000 

100,000 
 

100,000 
1,100,000 
300,000 

- ส านักปลัด 
  
- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 
- กองช่าง 

 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัด
คอนกรีต ฯลฯ 

100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องขยายสยีงเพื่อ
กิจกรรมสาธารณะ เครื่อง
ขยายเสยีงห้องประชุมสภา
ฯลฯ 

30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้าน   
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้าน    
งานครัว เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์รงงาน 
เครื่องเจีย/ตัด สว่านไฟฟ้า 
ฯลฯ 

20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

9 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์เครื่อง 
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง
ดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

10 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา      
สระว่ายน้ าส าเร็จรูป ฯลฯ 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 03 



130 
 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 - บริหารงาน
ทั่วไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์               
เครื่องคอมพิวเตอร์              
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ก) จอคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

 

- ส านักปลัด  
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 

รวม 3,400,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 - 
 

แบบ ผ. 03 



ส่วนที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม 

และประเมินผล 
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ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บ ริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

-  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
-  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  
(4) วิสัยทัศน์ 
(5) กลยุทธ์ 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(8) แผนงาน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
(10) ผลผลิต/โครงการ 

 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.2.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

-  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
-  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
-  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
-  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

ถูกต้อง 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใดและผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ฉบับต่อไปได้ ซึ่งการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ        
ในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่     
ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  
 
การติดตาม (Monitoring)  

การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว    
ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้  เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
 
การประเมินผล (Evaluation)  

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ ตัวชี้วัด 
(indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
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และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น  

วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่ท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
ซึ่งการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้  

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีตอบคาถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
หรือไม ่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ  

     (1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs)     
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด  

     (2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย    
จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ   
ไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ 
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)  

     (3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ   
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการได้แก่  งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงิน
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน           
(Man – month)  

     (4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายด้านเวลาและเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
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    (1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต  

      (2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการ
ด าเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือนจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปีจ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส  

  (4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภค
การคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม  

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)  
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ท่ีพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ  

      (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาท ิการบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม  

      (2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวน
ประชากร ความถีร่ะดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล  

      (3)  ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ  

       (4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการ หรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ 
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      (1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส  ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 
      (2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ  

     (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาท ิสัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการคือ  

       (1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา  

      (2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก  

     (3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย  

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability)  
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความ  สามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ 3 ประการคือ  

      (1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และ
ขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ  
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    (2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ 
พัฒนาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดีทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)  
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจาก

การด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรมความเสมอ
ภาคความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ  

     (1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การ
จัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัด
ให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ  

      (2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ หรือไม่โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส 
บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี  

    (3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชน
รุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดหา
พลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้าน
สังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)  
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการคือ  
      (1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ

ด าเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
ในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ  

      (2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาท ิพ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหาย
จากโครงการสร้างเข่ือน  
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     (3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม    
ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 

1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  

    (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation)  

      (2) การประเมินผลโครงการ  (Project Evaluation) หรือ  การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation)  

     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุมมิติ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป  
 

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  
 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสินห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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 4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    1.  เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับสับซ้อน  
    2.  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น   

และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที  
    3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
    4.  โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมากไมส่ามารถด าเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ  

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา   
    1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง 

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
    2.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 



139 
 

ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกได้  

ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย      
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาเทศบาลต าบลขุย จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุย (รายละเอียดตามภาคผนวก) 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุย ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

1.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน  / โครงการที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
ก าหนดไว้ 4 ไตรมาส ในรอบป ีคือ  

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  
ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)  
ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)  
ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
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2.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริงจาก
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร  

3.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลขุย  

4.  ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

5.  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

6.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย 
 
 

 
  



ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส าเนาประกาศเทศบาลต าบลขุย 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลขุย 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลขุย 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลขุย 




