
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
 
 
 

 

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 2) 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 2) ในครั้งนี้ ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 
 
 

       งานแผนงานและงบประมาณ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 



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

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

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 2) 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 2) 
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 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

796,000 

 
 

1 

 
 

796,000 

 
 

1 

 
 

796,000 

 
 

1 

 
 

796,000 
รวม - - 1 796,000 1 796,000 1 796,000 1 796,000 

6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน   
   6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 

4 

 
 

2,473,600 

 
 

4 

 
 

2,473,600 

 
 

4 

 
 

2,473,600 

 
 

4 

 
 

2,473,600 

 
 

4 

 
 

2,473,600 
รวม 4 2,473,600 4 2,473,600 4 2,473,600 4 2,473,600 4 2,473,600 

8) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   8.1 แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  

 
 

1 

 
 

25,000 

 
 

1 

 
 

25,000 

 
 

1 

 
 

25,000 

 
 

1 

 
 

25,000 

 
 

1 

 
 

25,000 

รวม 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 
รวมทั้งสิ้น 5 2,498,600 6 3,294,600 6 3,294,600 6 3,294,600 6 3,294,600 

 

แบบ ผ. 07 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 

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 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จดัสรรให้เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาปทีี่ 1 - 
6 ให้กลับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ตลอดป ี - 796,000 796,000 796,000 100 % 
ของจ านวน
หน่วยงานที่ได้รับ
การอุดหนุน 

โรงเรียนได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ านวน 

กองการศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - - 796,000 796,000 796,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



3 
 

 
 
 
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) 

1 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
ให้กลับหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อ
ใช้ในการตากพืชผลทางการ
เกษตรของราษฎรในชุมชน  
ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย 
เล่นกีฬาเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิในชุมชน ใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
คนในชุมชน / หมู่บา้น ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนใน
ชุมชนมลีาน
อเนกประสงค์ 
เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

2 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสรา้งตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

เพื่อเบิกจ่ายเงนิเพิ่มค่างาน
ตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 
ล้านบาท 

ตลอดทั้งป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโครงการ  
ที่เบิกจ่ายเงินเพิ่ม
ค่างานตามสญัญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

เบิกจ่ายเงนิเพิ่ม 
ค่างานตามสญัญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ตาม
จ านวนเงนิที่
ค านวณและ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแล้วให้    
ผู้รับจ้าง 

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  6           
 ถนนคสล.          

3 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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  10           
 ถนนคสล.          

4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน
จากบ้านนายชัย  เจรญิกลาง ถึง
สามแยกบ้านนายสมศักดิ์  ปานเกดิ 
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 2,473,600 2,473,600 2,473,600 2,473,600 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคง 
                              ของบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)                 
อ าเภอล าทะเมนชัย         
จังหวัดนครราชสีมา 

- เพื่อจัดตั้ง สถานท่ีกลางเพื่อ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) อ าเภอ
ล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสมีา 
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อมลูอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือประชาชน 
ทั้งในด้านสาธารณภัย การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น  ฯลฯ 

1 ครั้ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 ครั้ง/ปี มีสถานที่กลางเพือ่
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
(สถานทีก่ลาง) 
อ าเภอล าทะเมน
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ร.ร.ได้รับงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวัน (ถ่ายโอน) 
และศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาล
ต าบลขุย ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

ตลอดป ี 1,368,400 1,368,400 1,368,400 1,368,400 100 % 
ของจ านวน
หน่วยงานที่ได้รับ
การอุดหนุน 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ านวน 

กองการศึกษา 

 

เปลี่ยนแปลงใหม ่
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

- 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลขุย และสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลขุย 

ตลอดป ี - 323,400 323,400 323,400 100 % 
ของจ านวนเด็ก 
ที่ได้รับจัดสรร 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ านวน 

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) 

2 อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุข  
มูลฐาน 
-  โครงการหมู่บ้านปลอดโรค
ขาดสารไอโอดีน 
-  โครงการปลอดโรค
ไข้เลือดออก 

 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ป ี

 
52,500 
52,500 

 
52,500 
52,500 

 
52,500 
52,500 

 
52,500 
52,500 

จ านวนโครงการที่
ด าเนนิงาน 

อุดหนนุศูนย์
สาธารณสขุ     
มูลฐาน 

กองสาธารณสุข 

 
 
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) 

2 อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
 

1 ครั้ง/ปี 
7 หมู่บ้าน 

52,500 52,500 52,500 52,500 จ านวนโครงการที่
ด าเนนิงาน 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

อุดหนนุกลุม่ 
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

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) 

3 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดซื้อน้ ายาก าจัดและ
ทรายอะเบท 
- ฉีดยาพ่นยุงลาย 

ตลอดป ี 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน ครั้งที่
ด าเนนิงาน 

ลดและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที ่

กองสาธารณสุข 

 
 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

- 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการชุมชนร่วมใจท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ป้องกัน
ภัยโรคไข้เลือดออก 

- จัดซื้อน้ ายาก าจัดยุงลายและ
ทรายอะเบท 
- ฉีดยาพ่นยุงลาย 
- อบรมให้ความรู้ อสม. 

ตลอดป ี - 120,000 120,000 120,000 จ านวน ครั้งที่
ด าเนนิงาน 

ลดและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที ่

กองสาธารณสุข 
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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) 

4 โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว 

ป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 
จัดหาเครื่องบรรเทาภัยหนาว 
ฯลฯ 

1 ครั้ง/ปี 90,000 90,000 90,000 90,000 ป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว
ได้ 100 % 

ป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว
ในพื้นที ่

กองสาธารณสุข 

 
 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
9. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

- 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว 

เพื่อป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว จัดหาเครื่องบรรเทาภัย
หนาว ฯลฯ 

1 ครั้ง/ปี - 120,000 120,000 120,000 ป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว
ได้ 100 % 

ป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว
ในพื้นที ่

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

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 ถนน คสล. เส้นหน้าโรงพยาบาล
ล าทะเมนชัย (ต่อของเดิม 200 
เมตร)  หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 

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

1 เส้น 800,000 800,000 800,000 800,000 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) 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
เส้นหนา้โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
(ต่อของเดิม 200 เมตร)        
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 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) 

6 ถนน คสล. ซอยอนันต์ถึงหนอง
เต็ง  หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.   

1 เส้น 250,000 250,000 250,000 250,000 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) 

6 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 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) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขยุ
เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง         
หมู่ที่ 11 ต าบลช่องแมว 

ถนน ยาว 2,000 เมตร กว้าง 
6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

1 เส้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขยุ
เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง         
หมู่ที่ 11 ต าบลช่องแมว 

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 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) 

8 ถนน คสล. คุ้มอ่างทองจากบ้าน
ยายพูน  พิมพ์พิมาย ถึงบ้านยาย
หนูจ ี การาม  หมู่ที่ 7          
บ้านหนองไผ ่

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. 
หนา 0.15  ม. 

 1 เส้น 390,000 390,000 390,000 390,000 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) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
คุม้อ่างทองจากบ้านยายพูน  
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 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาเดิม 
7. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

7.1  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการแข่งกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ของ อปท. 

1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรใน
หน่วยงานมีความ
สามัคคี มีความ 
สัมพันธท์ี่ดีตอ่กนั
ระหว่างองค์กร 

กองการศึกษา 

 
เปลี่ยนแปลงใหม่ 
7. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

7.1  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชน บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
ออกก าลังกายท าให้ร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
เป็นการเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ฯลฯ 

1 ครั้ง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 ครั้ง/ปี เยาวชน ประชาชน 
บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการ
เล่นกฬีาออกก าลัง
กายท าให้ร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด เป็นการ
เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีของ
ประชาชนในพ้ืนที ่

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพือ่จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะ
และขนส่ง รถยนต์นั่ง ฯลฯ 

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

2 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ในการ
ป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหนะน าโรค เช่น ยุง แมลง 
เป็นต้น เครื่องสูบน้ า ฯลฯ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา      
สระว่ายน้ าส าเร็จรูป ฯลฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

รวม 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลต าบลขุย 
บัญชีครุภัณฑ์เดิม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ในการ
ป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหนะน าโรค เช่น ยุง แมลง 
เป็นต้น ฯลฯ 

1 เครื่อง 80,000 80,000 80,000 80,000 กองสาธารณสุข 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัด
คอนกรีต ฯลฯ 

1 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงใหม่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 - สาธารณสุข 
- การพาณิชย ์

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ในการ
ป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหนะน าโรค เช่น ยุง แมลง 
เป็นต้น เครื่องสูบน้ า ฯลฯ 

- 100,000 
200,000 

100,000 
200,000 

100,000 
200,000 

100,000 
200,000 

- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจดัซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัด
คอนกรีต เครื่องทดสอบหาค่า
ก าลังต้านทานของคอนกรีต
แบบไม่ท าลาย ฯลฯ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

รวม 600,000 600,000 600,000 600,000 - 
 

แบบ ผ. 08 




