
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
 
 
 

 

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 3) 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 3) ในครั้งนี้ ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 
 
 

       งานแผนงานและงบประมาณ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 



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

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 

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. 2562 และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561 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 3) 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 3) 
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 

 
 

30,700 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

30,700 
รวม - - 1 30,700 - - - - 1 30,700 

5)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข  
   5.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

70,000 

 
 

2 

 
 

70,000 

 
 

2 

 
 

70,000 

 
 

2 

 
 

70,000 
รวม - - 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 

6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน   
   6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15 

 
 

604,090 

 
 

15 

 
 

604,090 

 
 

15 

 
 

604,090 

 
 

15 

 
 

604,090 
รวม - - 15 604,090 15 604,090 15 604,090 15 604,090 

รวมทั้งสิ้น - - 18 704,790 17 674,090 17 674,090 18 704,790 
 

แบบ ผ. 07 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) 
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 ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
เทศบาลต าบลขุย                
อ าเภอล าทะเมนชัย          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV และเพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กแรก
เกิด 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ครผูู้ดูแลเด็กมีความรู้
ทักษะในการดูแลเด็กถูกต้อง 
สร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

1 ชุด - 30,700 - - ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลขุยมี
อุปกรณ์การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ย 
DLTV      
จ านวน 1 ชุด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลขุยมี
อุปกรณ์การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ย 
DLTV เพื่อใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย และครู
ผู้ดูแลเดก็มี
ความรู้ ทักษะใน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อยา่ง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - - 30,700 - - - - - 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพกลุม่วัยท างานด้วย
การแพทย์แผนไทย 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ่มวัยท างานท่ัวไปในเขต
เทศบาลต าบลขุยไดร้ับการ
ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการ
นวดแผนไทย ตามการวินิจฉัย
หรือข้อบงช้ีของแพทย์ หรือ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขตามความจ าเป็น 

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

กลุ่มวัยท างานใน
เขตเทศบาล
ต าบลขุยได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่
จ าเป็นด้วยการ
นวดแผนไทย 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กายลดเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่ม 
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 
- ผู้สูงอายุคลายความตึง
เครียดจากการได้พบปะกัน 
และเปลี่ยนประสบการณ์การ
ด าเนินชีวิต และปัญหาสุขภาพ
ซึ่งกันและกัน 

1 ครั้ง/ปี - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
สามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสขุ 

กองสาธารณสุข 

รวม 2  โครงการ - - - 70,000 70,000 70,000 - - - 
 
 

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          

1 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางคุ้มหัวท านบ – อ่างหนอง
ไผ่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 60 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 70 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 70 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 20 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 20 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 171,020 171,020 171,020 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          

1 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางคุ้มหัวท านบ – อ่างหนอง
ไผ่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

ต่อ 
ช่วงที่ 4  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 300 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 5  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 285 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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          

2 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางลงหนองจาน หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสะแก 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 210 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 210 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 2  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 125 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 125 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 60 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 70,320 70,320 70,320 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          
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

3 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางคันคูหนองกระทุ่ม – ทาง
ลงท่าสงกรานต์ หมู่ที่ 5          
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
5 ม. ยาว 290 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 4.50 ม. ยาว 290 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 123,050 123,050 123,050 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
หนองท่าเยี่ยม บ้านโนนชุมพวง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
4 ม. ยาว 28 ม. หนาเฉลี่ย  
4 ม. 

1 เส้น - 36,130 36,130 36,130 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ระบบการระบายน้ า          
5 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ระบบการระบายน้ าหนองกระทุ่ม 
– หนองจอก หมู่ที่ 5           
บ้านโนนชุมพวง 

เพื่อลดภาวะน้ าท่วมขังในพื้นที่ 
ท าให้การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน และเพื่อรองรับ
น้ าฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าให้มี
ปริมาณมากยิ่งข้ึน 
ช่วงที่ 1  ท าการวางท่อ
ระบายน้ าคสล. Dai. 1 ม. 
จ านวน 1 จุด รวม 22 ท่อน   

1 จุด - 41,660 41,660 41,660 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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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          
 ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก          

6 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางแยกไปบา้นเขว้า ต าบล
โนนยอ หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 345 ม. หนาเฉลี่ย 
0 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 345 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ท าการ
วางท่อระบายน้ าคสล. Dai. 
0.30 ม. จ านวน 1 จุดๆละ  
1 ท่อน 

1 เส้น - 44,110 44,110 44,110 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
เส้นทางซอยบ้านตาราม (คุม้บ้าน
เก่า) หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ช่วงที่ 1  เสริมคันดินกว้าง   
3 ม. ยาว 38 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.  ลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 38 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

1 เส้น - 11,270 11,270 11,270 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  6          
 ระบบการระบายน้ า          

8 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบการระบายน้ าสามแยกนา
ตาลอย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

เพื่อลดภาวะน้ าท่วมขังในพื้นที่ 
ท าให้การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน และเพื่อรองรับ
น้ าฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าให้มี
ปริมาณมากยิ่งข้ึน 
ช่วงที่ 1  ท าการวางท่อ
ระบายน้ าคสล. Dai. 0.30 ม. 
จ านวน 1 จุด รวม 27 ท่อน   

1 จุด - 8,870 8,870 8,870 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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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          

9 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ซอยเชื่อมคุ้มเมืองยาง –        
คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 1.50 ม. ยาว 9 ม. 
หนาเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาตร 
33.75 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 1.50 ม. ยาว 13 ม.      
หนาเฉลี่ย 1 ม. ปรมิาตร 
19.50 ลบ.ม.  
ช่วงที่ 3  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม.     
หนาเฉลี่ย 3 ม. ปรมิาตร 
126 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 1 ม. ยาว 120 ม.     
หนาเฉลี่ย 1 ม. ปรมิาตร 
120 ลบ.ม. 

1 เส้น - 20,620 20,620 20,620 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          

10 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซอยข้างศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลขุย เชื่อมทางไป
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
ต าบลขุย 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ปรับเกลีย่แต่งดินถมคันทาง
กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.70 ม. ปริมาตร 
364 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยหิน
คลุกผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 130 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. ปริมาตร 32.50 ลบ.ม. 
จัดซื้อดินถมคันทางกว้าง 4 ม. 
ยาว 130 ม. หนาเฉลี่ย 0.70 
ม. ปริมาตร 364 ลบ.ม. 
จัดซื้อหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 130 ม.    
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตร 
32.50 ลบ.ม. 

1 เส้น - 56,410 56,410 56,410 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          

10 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซอยข้างศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลขุย เชื่อมทางไป
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
ต าบลขุย 

ต่อ 
จัดซื้อท่อระบายน้ าคสล. Dai. 
0.60 ม. จ านวน 1 จุดๆละ  
7 ท่อน 
จัดซื้อแผ่นพ้ืน คสล. กว้าง 
0.35 ม. ยาว 2.50 ม. 
จ านวน 3 แผ่น 

- - - - - - - - 

11 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยาง
เข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี่ยม)     
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

เพื่อใช้ในการสัญจรและ     
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร
ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1  ปรับเกลี่ยแต่งดินถม
คันทางกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 
หนาเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาตร 
60 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  ปรับเกลี่ยแต่งดินถม
คันทางกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. 
หนาเฉลี่ย 4.50 ม. ปริมาตร 
36 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  ปรับเกลี่ยแต่งดินถม
คันทางกว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. 
หนาเฉลี่ย 4.50 ม. ปริมาตร 
72 ลบ.ม. 

1 เส้น - 20,630 20,630 20,630 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          

11 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยาง
เข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี่ยม)     
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

ต่อ 
ช่วงที่ 4  ปรับเกลี่ยแต่งดินถม
คันทางกว้าง 3 ม. ยาว 12 ม. 
หนาเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาตร 
90 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 1  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. หนา
เฉลี่ย 2.50 ม. ปรมิาตร 60 
ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. หนา
เฉลี่ย 4.50 ม. ปรมิาตร    
36 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. หนา
เฉลี่ย 4.50 ม. ปรมิาตร    
72 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  จัดซื้อดินถมคันทาง
กว้าง 3 ม. ยาว 12 ม. หนา
เฉลี่ย 2.50 ม. ปรมิาตร    
90 ลบ.ม. 

- - - - - - - - 

รวม 15  โครงการ - - - 604,090 604,090 604,090 - - - 
 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
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 

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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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 สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลขุย และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรยีน     
ค่าอุปกรณ์การเรียน          
ค่าเครื่องแบบนักเรียน        
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ตลอดป ี - 386,680 386,680 386,680 100 % 
ของจ านวนเด็ก 
ที่ได้รับจัดสรร 

ศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ านวน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 - บริหารงาน
ทั่วไป 
- เคหะและชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์รงงาน 
เครื่องเจีย/ตัด สว่านไฟฟ้า 
เครื่องปั๊มลม ฯลฯ 

- 
 
- 

20,000 
 

20,000 

20,000 

 

20,000 

20,000 

 

20,000 

20,000 

 

20,000 

- ส านักปลัด 
 
- กองช่าง 

รวม 40,000 40,000 40,000 40,000 - 

 

แบบ ผ. 08 


