
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  

 

ส านักปลัด 

งานแผนงานและงบประมาณ 



ค ำน ำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนด าเนินการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น 
ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาล
ต าบลขุย ฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลขุย   
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์          
เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลขุยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 เทศบาลต าบลขุย มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้น เทศบาลต าบลขุย จึงต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ในครั้งนี้ ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 
 
 

       งานแผนงานและงบประมาณ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 



เหตุผลและความจ าเปน็ 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 

ตามที่เทศบาลต าบลขุย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)        
พ.ศ. 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลขุยโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์
ของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุย โดยได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 
โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 นั้น 

เนื่องจากเทศบาลต าบลขุย มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้น เทศบาลต าบลขุย จึงต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ในครั้งนี้ ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 
 

************************************* 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
เทศบาลต าบลขุย 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
   2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

 
 

4 

 
 

70,000 

 
 

4 

 
 

70,000 

 
 

4 

 
 

70,000 

 
 

4 

 
 

70,000 

 
 

4 

 
 

70,000 
รวม 4 70,000 4 70,000 4 70,000 4 70,000 4 70,000 

5)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 
   5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

 
 

6 

 
 

435,000 

 
 

6 

 
 

435,000 

 
 

6 

 
 

435,000 

 
 

6 

 
 

435,000 

 
 

6 

 
 

435,000 
รวม 6 435,000 6 435,000 6 435,000 6 435,000 6 435,000 

6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน   
   6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
   6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ 

 
 

25 
1 

 
 

5,546,301 
423,600 

 
 

25 
1 

 
 

5,546,301 
423,600 

 
 

25 
1 

 
 

5,546,301 
423,600 

 
 

25 
1 

 
 

5,546,301 
423,600 

 
 

25 
1 

 
 

5,546,301 
423,600 

รวม 26 5,969,901 26 5,969,901 26 5,969,901 26 5,969,901 26 5,969,901 
9)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   9.1 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

 
 
 

2 

 
 
 

110,000 

 
 
 

2 

 
 
 

110,000 

 
 
 

2 

 
 
 

110,000 

 
 
 

2 

 
 
 

110,000 

 
 
 

2 

 
 
 

110,000 

รวม 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 
รวมทั้งสิ้น 38 6,584,901 38 6,584,901 38 6,584,901 38 6,584,901 38 6,584,901 

 

แบบ ผ. 07 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลขุย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย เพื่อสนับสนุนเด็กกล้าคิด     
กล้าท า และกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค ์

2 ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ ์
2 ครั้ง/ปี 

เด็กกล้าคิด     
กล้าท า และกลา้
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และ
สามารถท า
กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้ปกครองได้
อย่างมีความสุข 

กองการศึกษา 

2 โครงการปรับเปลี่ยนนิสยัหนูน้อย
คนใหม่ 

เพื่อให้เด็กได้ปรับเปลี่ยนนสิัย 
พฤติกรรมที่ก้าวร้าวให้มาเป็น
คนดีมีคณุธรรม/จริยธรรม 

2 ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 60 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั้งหมด 

เด็กนักเรียน
ปรับเปลี่ยนนิสัย 
พฤติกรรมที่
ก้าวร้าวให้มา
เป็นคนดีมี
คุณธรรม/
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการการส่งเสรมิพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อส ารวจข้อมลูสุขภาพ 
จัดท าทะเบียนและฐานข้อมลู
สุขภาพ อบรมใหค้วามรู้กับ
ผู้ปกครอง การรณรงค์/
ประชาสมัพันธ์/อบรมให้
ความรู้ ส่งเสรมิพัฒนาการตาม
วัย/กระบวนการเรียนรู/้ความ
ฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
เพื่อให้เด็ก 0 – 6 ปี มี
พัฒนาการที่สมวัยท้ังด้าน
ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม 

1 ครั้ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของ
จ านวนเดก็ที่ไดร้ับ
การประเมนิ
พัฒนาการและ
การกระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกตอ้งตามวัย 

เด็ก 0 - 6 ปีได้รับ
การประเมนิ
พัฒนาการ และ
การกระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกตอ้งตามวัย 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก
และผูป้กครองโดยวิทยากร 
จัดซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
สนับสนุนเด็กก่อนวัยเรียน 
เพื่อใหเ้ด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการส่งเสรมิสุขภาพ
ในช่องปากด้วยตนเองและ
ผู้ปกครอง 

1 ครั้ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของ
จ านวนเดก็และ
ผู้ปกครองทั้งหมด 

ผู้ปกครองและเด็ก
มีความรู ้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพช่องปาก
และลดปัญหา  
ฟันผุในเดก็ก่อนวัย
เรียน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 01 



4 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ ชุมชนร่วมใจท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและ
ป้องกันภยัโรคไข้เลือดออก 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และหา
แนวทางในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. 
รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
เพื่อเป็นการลดอัตราป่วยและ
ไม่มผีู้ป่วยตาย ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

1 ครั้ง/ปี 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนยอดของ
ผู้ป่วยในพื้นที่
ลดลง 

ลดและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที ่

กองสาธารณสุข 

2 โครงการตรวจวัดและคดักรอง 
ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของกลุ่มผูสู้งอายุ
และประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลต าบลขุย 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการให้
ความรู้ด้านสายตา การรักษา 
ถนอมดวงตา ตรวจคดักรอง
สายตาในกลุ่มเปา้หมาย คดั
กรองผู้เป็นโรคต้อกระจก ฯลฯ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนท่ัวไป และกลุ่ม
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลขุย ได้รับการตรวจคัด
กรองความผิดปกติด้านการ
มองเห็น 

1 ครั้ง/ปี 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาการเกดิ
ต้อกระจกและการ
มองเห็นให้กับ
ประชาชนและ
กลุ่มผู้สูงอายุใน
พื้นที ่

กองสาธารณสุข 

3 โครงการคดัแยกขยะจากต้นทาง รณรงค์ / จัดอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ก่อนท้ิง โดยการอบรมและท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

1 ครั้ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาขยะใน
พื้นที่ให้นอ้ยลง 

กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ก าหนดแนวทางและแผนการ
ด าเนินงาน รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรูผ้่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ ประสาน 
อสม. และอาสาปศสุัตว์  
เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการฉีดวัคซีน 
ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและ
จรจัด 

1 ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 ควบคุมการเกดิ
โรคได้ 100% 

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

กองสาธารณสุข 

5 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานโครงการ    
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม 
- โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
- โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ
โครงการด้าน  
สาธารณสขุที่
ด าเนนิการ 

ได้จัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุให้แก่
ประชาชน 

กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ เพื่อใช้ 
ในการด าเนินการจัดซื้อวัคซีน 
พร้อมอุปกรณส์ าหรับการฉดี
วัคซีน ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์, 
ป้ายรณรงค์ เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
เพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว 

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวทีถู่ก
ควบคุมโรค 

ประชาชนไดร้ับ
การบรกิารควบคุม
โรคพิษสุนขับ้าใน
สุนัขและแมว 

กองสาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  1           
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

1 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
ต่อเส้นหนา้โรงพยาบาล ถึงเขต
เทศบาลต าบลหนองบัววง       
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 6 ม.ยาว 
450 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.  
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง     
4 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 230,750 230,750 230,750 230,750 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
จากหน้าวัดป่าบรูพาวนาราม ถึง
ล าห้วยล าทะเมนชัย หมู่ที่ 1 
บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 5 ม.ยาว 
1,100 ม. หนาเฉลี่ย 1 ม.  
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง     
4 ม. ยาว 1,100 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 720,760 720,760 720,760 720,760 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา  
จากสามแยก ถึงล าห้วยทั้งสอง
เส้นทาง (ต่อจากเส้นบ้านนายสง่า 
ถึงสามแยก) หมู่ที่ 1           
บ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง 4 
ม.ยาว 1,600 ม. หนาเฉลีย่ 
1 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,600 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง 4 
ม.ยาว 1,100 ม. หนาเฉลีย่ 
0.50 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,100 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 

1 เส้น 1,176,320 1,176,320 1,176,320 1,176,320 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  3           
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

4 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
เส้นทางลงคลองสัสดี หมู่ที่ 3           
บ้านหนองโป่ง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ขุดดินข้างทางถมคันดินกว้าง 
3 ม.ยาว 760 ม. หนาเฉลี่ย 
1.00 ม. 
รื้อถอนท่อระบายน้ าคสล. 
Dai. 0.60 จ านวน 2 จดุๆละ 
5 ท่อน 
ท าการวางท่อระบายน้ าคสล. 
Dai 0.80 จ านวน 2 จุดๆละ 
7 ท่อน 

1 เส้น 61,380 61,380 61,380 61,380 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  4           
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

5 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
เส้นทางทิศใต้ป่าช้าบ้านหนอง
สะแก (ทางสปก.) หมู่ที่ 4     
บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 
ช่วงท่ี 1  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 125 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ท าการวางท่อระบายน้ าคสล. 
Dai 0.40 จ านวน 2 จุดๆละ   
4 ท่อน 
ช่วงท่ี 2  เสริมคันดินกว้าง      
4 ม.ยาว 85 ม. หนาเฉลี่ย 
0.70 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 85 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงท่ี 3  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 165 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 82,180 82,180 82,180 82,180 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา  
เส้นทางลงหนองจาน หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 150 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 185 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 52,950 52,950 52,950 52,950 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  4           
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

7 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
ซอยเขียวหวาน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  5          
 ถนนคสล.          

8 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยชูศรี 2 หมู่ที่ 5             
บ้านโนนชุมพวง 

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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  5          
 ถนนคสล.          

10 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          
12 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 

เส้นทางแยกนานายใหญ่ ทองไทย 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  5          
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

13 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
ซอยสระโคก (ต่อของเดิม)      
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม.ยาว 
1,150 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 
ม.  ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง     
3 ม. ยาว 1,150 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 302,060 302,060 302,060 302,060 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
จากศาลปูต่า ถึงหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 3.50 ม.ยาว 
715 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง     
3 ม. ยาว 715 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

1 เส้น 155,680 155,680 155,680 155,680 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  6          
 ถนนคสล.          

15 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



13 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  6          
 ถนนคสล.          

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สามแยกบ้านนางอ่อง  หมั่นการ 
ถึงบ้านนายจง  สุขด า 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          
17 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา  

เส้นทางลงหนองตะโก –        
โนนทะยอม หมู่ท่ี 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม.ยาว 
40 ม. หนาเฉลีย่ 0.50 ม.  
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง     
2.50 ม. ยาว 40 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 13,290 13,290 13,290 13,290 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  7          
 ถนนคสล.          

18 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          
20 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 

เส้นทางไปโรงพยาบาล          
ล าทะเมนชัย หมู่ที่ 7          
บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 325 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 325 ม.          
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 880 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 880 ม.          
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 236,220 236,220 236,220 236,220 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  7          
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

21 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
เยื้องหน้าบ้าน อสม.นี (ทางลง
อ่างหนองไผ่ 2) ไปบ้านหนอง
สะแก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3 ม. ยาว 525 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง 4 
ม.ยาว 115 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3 ม. ยาว 115 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 121,210 121,210 121,210 121,210 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

22 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
เส้นทางจากบ้านตาชัย พิมพ์ไธสง 
ถึงบ้านนายแผน  คงพิมาย      
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตร
เสรมิคันดินกว้าง 4 ม.ยาว 
150 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 150 ม.    
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ท าการวางท่อระบายน้ าคสล. 
Dai 0.80 จ านวน 2 จุดๆละ 
7 ท่อน 

1 เส้น 80,710 80,710 80,710 80,710 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

23 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
เส้นทางหนองบัวใหญ่ –       
โนนทะยอม หมู่ท่ี 10     
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 550 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 150 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 154 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 204,940 204,940 204,940 204,940 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  10           
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

24 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา  
เส้นทางสามแยกหนองลุงเขมร   
– เส้นทางทิศใต้หนองชุมพวง  
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3 ม. ยาว 265 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 170 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม.ยาว 330 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 330 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 192,410 192,410 192,410 192,410 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

25 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
ซอยข้างสระน้ านายสิงห์ทอง   
หมั่นการ หมู่ที่ 10           
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.2  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  7          
 ระบบประปาหมู่บ้าน          

1 โครงการติดตั้งถังน้ าประปาคุ้ม
เมืองจาก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 

ติดตั้งถังน้ าประปาเพื่อให้
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
ระบบประปาบาดาล แบบหอ
ถึงเหล็กขนาด 12 ม° สูงไม่
น้อยกว่า 12.50 ม. พร้อมถัง
กรองสนิมเหล็กรูป
ทรงกระบอก (ตามแบบของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 

1 แห่ง 423,600 423,600 423,600 423,600 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร
ให้กับอปพร. อสม. และ
ประชาชนท่ัวไปในเขตทต.ขุย 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายจราจรเป็นอย่างดี 
และมสี่วนร่วมในการลด
ปัญหาจราจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 
80 % 

ลดการเกดิ
อุบัติเหตุในชมุชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการ
จมน้ าในเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ป ี

จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไป เรื่องการป้องกัน และ
การแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า , 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้
ทักษะการเอาตัวรอดทางน้ า 5  
ทักษะ พฤติกรรมเสี่ยง,ตะโกน 
โยน ยื่น ,ทักษะการลอยตัวใน
น้ า , เทคนิคการว่ายน้ าเอา
ชีวิตรอด ,การใช้เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

1 ครั้ง/ปี 60,000 60,000 60,000 60,000 ปัญหาเด็กจมน้ า
ในพื้นที่ลดนอ้ยลง 

ลดปัญหาการ
จมน้ าเสียชีวิตใน
เด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี และเป็น
การป้องกนัการ
เกิดปัญหาเด็ก
จมน้ าในพื้นที่  

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 01 



20 
 

  
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลขุย 

 
แผนพัฒนาเดิม 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

2 ครั้ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ ์
2 ครั้ง/ปี 

ประชาชนมี
ความพร้อมใน
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

กองการศึกษา 

 

เปลี่ยนแปลงใหม่ 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม/
ประชาสมัพันธ์ เตรียมความ
พร้อมให้กลับเด็กและเยาวชน
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

1 ครั้ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ / 
จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์
1 ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชน
มีความพร้อมใน
การเข้าสู่การเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมการเกดิ
โรคได้ 100% 

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

กองสาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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เปลี่ยนแปลงใหม่ 
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

-  เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ เพื่อใช้ 
ในการด าเนินการจัดซื้อวัคซีน 
พร้อมอุปกรณส์ าหรับการฉดี
วัคซีน ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์, 
ป้ายรณรงค์ เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
เพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมการเกดิ
โรคได้ 100% 

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



23 
 

แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ดูแลรักษาและคุม้ครองที่
สาธารณะ / ป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อดูแลรักษาและคุม้ครองที่
สาธารณะ   ปักกันหลักเขต 
ขุดแนวกันเขต กันแนวเขตใน
ที่สาธารณประโยชน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลขุย 
- รังวัดหนองกรดระเริงและ
ปรับปรุงถนนภาคการเกษตร 
ม.6 ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน ป้องกันการบุกรกุ
ที่สาธารณ 
ประโยชน์ในพืน้ที ่

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ดูแลรักษาและคุม้ครองที่
สาธารณะ / ป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อดูแลรักษาและคุม้ครอง   
ที่สาธารณะ ปักกันหลักเขต   
ขุดแนวกันเขต กันแนวเขตใน
ที่สาธารณประโยชน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลขุย เช่น    
ทีช่ายตลิ่ง ท่ีป่าช้า ทางบก 
ทางน้ า สวนสาธารณะ ท่ีเลี้ยง
สัตว์ และที่สาธารณะประจ า
ต าบลหรือหมู่บ้าน 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 จ านวน 7 หมู่บ้าน ป้องกันการบุกรกุ
ที่สาธารณ 
ประโยชน์ในพืน้ที ่

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ติดตั้งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น ทุก
ซอยภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 

ติดตั้งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น 
ทุกซอยท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั้ง เพื่อเพ่ิมทัศนวิสัยในการ
ขับข่ีและป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุในช่วงกลางคืน ตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 
- ต่อจากเขตเทศบาลต าบล
หนองบัววง สุดเขตเทศบาล
ต าบลขุย ม.1 
- ซอยทองอยู่ ม. 3 , ซอยหมู่
ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 4 
- จาก รร.บ้านขุย ถึงบ้าน   
อสม.นี , คุ้มเมืองจาก , คุ้ม
เมืองยาง , คุ้มอ่างทอง ม.7 
- ซอยบ้านผู้ใหญ่ , ซอยบ้าน
เก่า , ซอยข้างวัด ม.10 
- ม. 1 , ม. 3 , ม. 4 , ม.5 , 
ม.6 , ม.7 , ม. 10  
ทุกซอยท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั้ง  ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกเส้น ทกุซอยที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั้ง จ านวน 7 
หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 
100 % 

เพิ่มทัศนวิสัยใน
การขับขี่และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในชว่ง
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 



25 
 

 
 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ติดตั้งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น ทุก
ซอยภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 

ติดตั้งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น 
ทุกซอยท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั้ง เพื่อเพ่ิมทัศนวิสัยในการ
ขับข่ีและป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุในช่วงกลางคืน ตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 
- จ านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 ,  
ม. 3 , ม. 4 , ม.5 , ม.6 ,   
ม.7 , ม. 10  
ทุกซอยท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั้ง  ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกเส้น ทกุซอยที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั้ง จ านวน 7 
หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 
100 % 

เพิ่มทัศนวิสัยใน
การขับขี่และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในชว่ง
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



26 
 

 
 
แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
น้ า บ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่
มิอาจคาดการณไ์ว้ล่วงหน้าได้
ที่ช ารุดไปตามสภาพใช้งาน
หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ 
- ซ่อมแซมถนนดินเส้นหาย
โศกไปมาบป่ากุง ม.3 
- ปรับปรุงและขดุลอกสระเก็บ
น้ าหรือแอ่งน้ ามาบป่ากุง ม.3 
- ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย
ศาลาประชาคมสุดซอย ม.4 
- ซ่อมแซมระบบระบายน้ า 
บ่อพัก วางท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ทางกลางบ้าน – 
ศาลปู่ตา ม.4 
- ซ่อมแซมถนน คสล. ทางเข้า
หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก (ยัง
เหลืออีก 120 เมตร) ม.5 
- ซ่อมแซมถนนจากหนอง
กลางไปทางด้านทิศตะวันออก 
ม.5 

ทุกแห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกจุดภายในเขต
เทศบาลต าบลขุย 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
น้ า บ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่
มิอาจคาดการณไ์ว้ล่วงหน้าได้
ที่ช ารุดไปตามสภาพใช้งาน
หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ 
- ปรับปรุงขยายท่อใต้ศาลปู่ตา 
(ด้านทางไปโรงพยาบาล) เพิ่ม
ขนาดความกวา้งของท่อ ม.7 
- ปรับปรุงขยายท่อระบายน้ า
หนองชุมพวงใหญ่ลงลุงเขมร 
ม. 10 
- ซ่อมแซมถนน คสล. เส้น
หน้าบ้านนายจักรี ม.10 
ฯลฯ 

        

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
น้ า บ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่
มิอาจคาดการณไ์ว้ล่วงหน้าได้
ที่ช ารุดไปตามสภาพใช้งาน
หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ 
- จ านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 ,  
ม. 3 , ม. 4 , ม.5 , ม.6 ,   
ม.7 , ม. 10 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ 

ทุกแห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกจุดภายในเขต
เทศบาลต าบลขุย 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบการระบายน้ า   
บ่อพัก วางท่อระบายน้ า       
รางระบายน้ าในเขตชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 

เพื่อก่อสร้างระบบการระบาย
น้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ าทุกเส้น ทุกซอย 
ในเขตชุมชน รอบหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้าน 
- ซอยศาลปู่ตา ม.3  
- ซอยศาลาประชาคม ,    
ซอยกลางบ้าน (จากบ้าน  
นายอุบล เตวิชา ไปศาลปูต่า) , 
ซอยพิชิตสุดซอย ,          
ซอยบ้านนายสมบัติ  แย้มศรี ,       
ซอยต้นตาล/พลับพลาไชย , 
คุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) ม.4 
- จากหนองเต็งถึงถนนทาง
หลวงหน้าบ้านนางสุปราณี  
มามาก ม.6 
- ซอยกลางบ้าน , ซอยข้างวัด
คุม้เย็นใจ ม. 10 
ฯลฯ ตามแบบเทศบาลก าหนด 

7 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง ลด
ภาวะน้ าท่วมขังใน
พื้นที่ ท าให้การ
ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบการระบายน้ า   
บ่อพัก วางท่อระบายน้ า       
รางระบายน้ าในเขตชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 

เพื่อก่อสร้างระบบการระบาย
น้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ าทุกเส้น ทุกซอย 
ในเขตชุมชน รอบหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้าน 
- จ านวน 7 หมู่บ้าน ม. 1 ,  
ม. 3 , ม. 4 , ม.5 , ม.6 ,   
ม.7 , ม. 10 
ฯลฯ ตามแบบเทศบาลก าหนด 

7 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง ลด
ภาวะน้ าท่วมขังใน
พื้นที่ ท าให้การ
ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อใหม่
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย   
(ของบประมาณสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ) 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพิ่มจาก
เดิม ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
- ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อใหม่ 
ม.4 
- ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลคุม้
เมืองยาง ม.7 
- ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลคุม้
เมืองจาก ม.7 
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อใหม่
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย   
(ของบประมาณสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ) 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพิ่มจาก
เดิม ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
- จ านวน 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 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลถังกรองสนมิเหล็ก 

เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลถังกรอง
สนิมเหล็ก 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังเหล็ก / ถังกรอง
สนิมเหล็ก 

เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหอ      
ถังเหล็ก / ถังกรองสนิมเหล็ก 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้าของ
ระบบประปาที่ใช้ในการผลิต
น้ าประปา 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นสวน
บ้านลุงอ๊อดเข้าดง  หมู่ที่ 7    
บ้านหนองไผ ่

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 326,400 326,400 326,400 326,400 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจ้างท าเพื่อบ ารุงรักษา 
เส้นทางสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม.ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 120 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม.ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 150 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น 61,500 61,500 61,500 61,500 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 




