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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีองค์กรจัดท าแผน
คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลขุย    
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ที่ ได้จัดท าในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเทศบาล           
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลขุยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะเป็นโครงการพัฒนาที่มุ่ง
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งเทศบาลต าบลขุยจะได้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของเทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

********************** 
 

ส่วนที ่1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1.  ด้านกายภาพ 

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

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

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศท่ัวไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

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

1.4   ลักษณะของดิน 
      ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีปริมาณทรายมาก สีพ้ืนเป็นสีเทา หรือสีน้ าตาลปนเทา 

สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเร็ว ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า   
       มีล าน้ ามูลไหลผ่าน ต้นก าเนิดจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่าน     

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

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      ต าบลขุยมีพ้ืนที่ป่าไม้ส าคัญ 1 แห่งแก่ มาบป่ากรุง อยู่พื้นที่ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง 

ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลขุย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

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

      ชื่อผู้น าชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1.  นายวิชาญ   ทองไทย   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
2.  นายเข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง 
3.  นายไสว   สนุ่นไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
4.  นายจรัญ   ทนน้ า   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
5.  นางนกกะหริ่ง   ปานเกิด  ก านันต าบลขุย หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
6.  นายแหล่   พรมจันทึก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
7.  นายเฉลิมศักดิ์   แซ่คู   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
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2.2  การเลือกตั้ง 
2.2.1  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลขุย  การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลต าบลขุย 

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

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

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

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

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

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

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

 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลขุย 7 หมู่บ้าน 
 -  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7 , 10 
 -  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 3 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองบัววง 117 86 86 172 

3 บ้านหนองโปร่ง 50 54 67 121 

4 บ้านหนองสะแก 219 418 454 872 

5 บ้านโนนชุมพวง 110 204 197 401 

6 บ้านขุย 193 332 357 689 

7 บ้านหนองไผ่ 259 449 439 888 

10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 178 354 362 716 

รวม 1,126 1,897 1,962 3,859 
  
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

โรงเรียนในพ้ืนที ่จ านวน 3 แห่ง 
1. โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม 
2. โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 

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

 4.2  สาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  

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

 4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
   -  ผู้สูงอายุ  จ านวน 497 คน 
   -  ผู้พิการ  จ านวน 233 คน 
   -  ผู้ป่วยโรคเอดส์  จ านวน 6 คน 
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
       ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย ได้แก่ ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 2226  จังหวัดนครราชสีมา 
– พิมาย – ชุมพวง – ทางพาด ระยะทาง 130 กิโลเมตร 
   -  ถนนลูกรัง  จ านวน 35 สาย 
   -  ถนนลาดยาง  จ านวน 4 สาย 
   -  ถนนคอนกรีต  จ านวน 30 สาย 

 5.2  การไฟฟ้า 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  1,126 ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 
  ประปาหมู่บ้าน (ประปาของเทศบาลต าบลขุยด าเนินการ)  จ านวน  4  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
   หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
   หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
   หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
  ประปาหมู่บ้าน (ประปาของหมู่บ้านด าเนินการเอง)  จ านวน  2  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
   หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลขุยส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยมีพืช
เศรษฐกิจ ดังนี้ 
   1.  ท านาข้าว 
   2.  ไร่มันส าปะหลัง 
   3.  ไร่อ้อย 
   4.  ไร้ข้าวโพด 
  พ้ืนที่การเกษตรเกือบทั้งหมดอาศัยน้ าฝน โดยมี หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, และหมูที่ 
10 ที่มีการสูบน้ าจากล าน้ ามูลขึ้นมาใช้ในการเกษตร 
 
7.  เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  -  หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง  จ านวนประชากรทั้งหมด 172 คน  ชาย 86 คน  หญิง 86 
คน  ครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด 1,265 ไร่ 
  -  หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง  จ านวนประชากรทั้งหมด 121 คน  ชาย 54 คน  หญิง 67 คน  
ครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด 350 ไร่ 
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  -  หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก  จ านวนประชากรทั้งหมด 872 คน  ชาย 418 คน  หญิง 
454 คน  ครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด 2,764 ไร่ 
  -  หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง  จ านวนประชากรทั้งหมด 401 คน  ชาย 204 คน  หญิง 197 
คน  ครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด 1,200 ไร่ 
  -  หมู่ที่ 6  บ้านขุย  จ านวนประชากรทั้งหมด 689 คน  ชาย 332 คน  หญิง 357 คน  
ครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด 3,500 ไร่ 
  -  หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่  จ านวนประชากรทั้งหมด 888 คน  ชาย 449 คน  หญิง 439 
คน  ครัวเรือนทั้งหมด 259 ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด 1,050 ไร่ 
  -  หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา  จ านวนประชากรทั้งหมด 716 คน  ชาย 354 คน  หญิง 
362 คน  ครัวเรือนทั้งหมด 178 ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด 3,600 ไร่ 

 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 12 ครัวเรือน  125 ไร่ 
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 10 ครัวเรือน  200 ไร่ 
  หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 12 ครัวเรือน  320 ไร่ 
   -  ท าสวนยูคาลิปตัส  จ านวน 2 ครัวเรือน  18 ไร่ 
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 10 ครัวเรือน  150 ไร่ 
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 111 ครัวเรือน  1,494 ไร ่
   -  ไร่อ้อย  จ านวน 7 ครัวเรือน  150 ไร ่
   -  ไร่ข้าวโพด  จ านวน 1 ครัวเรือน  1 ไร่ 2 งาน 
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 42 ครัวเรือน  840 ไร่ 
  หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 56 ครัวเรือน  829 ไร่ 
   -  ไร่อ้อย  จ านวน 2 ครัวเรือน  30 ไร่ 
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 14 ครัวเรือน  420 ไร่ 
  หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 180 ครัวเรือน  2,229 ไร ่
   -  ไร่อ้อย  จ านวน 15 ครัวเรอืน  100 ไร่ 
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 70 ครัวเรือน  1,000 ไร่ 
  หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 65 ครัวเรือน  100 ไร่ 
   -  ท าสวนยูคาลิปตัส  จ านวน 100 ครัวเรือน  300 ไร ่
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 189 ครัวเรือน  900 ไร่ 
  หมู่ที่ 10  บ้านขุยใหม่พัฒนา 
   -  ท านาข้าว  จ านวน 160 ครัวเรือน  2,000 ไร่ 
   -  ไร่อ้อย  จ านวน 90 ครัวเรอืน  800 ไร่ 
   -  ไร่มันส าปะหลัง  จ านวน 90 ครัวเรือน  800 ไร่ 
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 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
        หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
   -  ห้วย/ล าธาร   
  หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง 
   -  ล าน้ ามูล , สระน้ า , คลองน้ า 
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
   -  หนองน้ า/บึง , คลองน้ า , ล าน้ ามูล, สระน้ า 
  หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
   -  หนองน้ า/บึง , คลองน้ า , ล าน้ ามูล 
  หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
   -  หนองน้ า/บึง , อ่างเก็บน้ า , ล าน้ ามูล , คลองน้ า 
  หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
   -  อ่างเก็บน้ า , สระน้ า 
  หมู่ที่ 10  บ้านขุยใหม่พัฒนา 
   -  หนองน้ า/บึง , คลองน้ า , ล าน้ ามูล , สระน้ า 

 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
  หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัววง 
   -  ประปาหมู่บ้าน (ของเทศบาลต าบลขุยด าเนินการ)     
  หมู่ที่ 3  บ้านหนองโปร่ง 
   -  บ่อบาดาลส่วนบุคคล 
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองสะแก 
   -  ประปาหมู่บ้าน (ของเทศบาลต าบลขุยด าเนินการ) , บ่อบาดาลสาธารณะ 
  หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 
   -  ประปาหมู่บ้าน (ของของหมู่บ้านด าเนินการ) , บ่อบาดาลสาธารณะ 
  หมู่ที่ 6  บ้านขุย 
   -  ประปาหมู่บ้าน (ของของหมู่บ้านด าเนินการ) , บ่อบาดาลสาธารณะ 
  หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
   -  ประปาหมู่บ้าน (ของเทศบาลต าบลขุยด าเนินการ) , บ่อบาดาลสาธารณะ 
  หมู่ที่ 10  บ้านขุยใหม่พัฒนา 
   -  ประปาหมู่บ้าน (ของเทศบาลต าบลขุยด าเนินการ) , บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 
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8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 100 

-  วัด / ส านักสงฆ์ 5 แห่ง 
1. วัดบูรพาราม 
2. วัดดงหนองไผ่ 
3. วัดบ้านขุย 
4. วัดหนองสะแก 
5. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ปีชาสามัคคี 

 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ (บุญคูณลาน) 
  -  งานบวงสรวงย่าโม 
  -  งานประเพณีสงกรานต์ 
  -  งานประเพณีลอยกระทง 
  -  งานบุญเข้าพรรษา 
 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่เทศบาลต าบลขุย ได้แก่ ล าน้ ามูล , หนองน้ า/บึง , คลองน้ า  

 9.2  ป่าไม้ 
  ต าบลขุยมีพ้ืนที่ป่าไม้ส าคัญ 1 แห่งแก่ มาบป่ากรุง อยู่พื้นที่ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
  



ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

1.  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุย ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การ

พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากสภาพพ้ืนที่และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการ
น ามาใช้วิเคราะห์การจัดการผังเมือง เพ่ือให้ได้สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันของท้องถิ่น  ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
        1.1  ความได้เปรียบของการคมนาคม ทางบก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพ้ืนที่และ

หลายต าบลได้สะดวก โดยเส้นทาง คือ ถนนสายชุมพวง – ทางพาด มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง การคมนาคม  
สะดวกสามารถติดต่อกับอ าเภออ่ืนๆ เช่น อ าเภอเมืองยาง อ าเภอชุมพวง ท าให้การคมนาคม และถนนสายหลัก  
ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนลาดยางเช่นเดียวกัน จึงท าให้การเดินทางติดต่อระหว่างกันของคนในพ้ืนที่และใกล้เคียง
และการเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน 

1.2  ความพร้อมด้านผังเมือง  ชุมชนเทศบาลต าบลขุยเป็นชุมชนดั้งเดิมยังไม่มีการวาง      
ผังเมืองและสภาพชุมชนยังไม่หนาแน่นซับซ้อน แต่ก็ยังคงมีพ้ืนที่ที่สามารถจัดวางผังเมืองเพ่ือแบ่งโซนได้ 

1.3  เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มและแม่น้ ามูลไหลผ่านรอบ
นอก จึงเป็นสภาพพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเกษตรโดยเฉพาะการท านาข้าว ซึ่งพ้ืนที่บางส่วนก็สามารถท านาได้
ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีผลิตผลที่เกิดจากน้ าที่สามารถผลิตได้อีก เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือขายแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน 
           2.  จุดอ่อน (Weaknesses)  

2.1  สภาพสังคมเป็นแบบดั้งเดิม  จึงท าให้อาจเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บ้าง  
เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก ยังยึดติดกับการเป็นผู้ตาม และเชื่อฟังผู้น าอยู่ 

2.2  เส้นทางคมนาคมหลัก  ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีสภาพช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ท าให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร 

2.3  ขาดงบประมาณและบุคลากร  ในการจัดวางผังเมืองเพ่ือรองรับชุมชนที่ขยายขึ้น 
2.4  อ่างเก็บน้ าหรือฝายกั้นน้ า  มีไม่เพียงพอส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

และฝายที่มีการกักเก็บน้ าไม่เพียงพอเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2.5  จ านวนคู่สายโทรศัพท์มีไม่เพียงพอ 
2.6  บางส่วนของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งรับน้ าจากแม่น้ ามูล ในฤดูฝนและช่วงน้ าหลากจึงอาจ

เกิดน้ าท่วมขังได้ 

          3.  โอกาส (Opportunities)  
3.1  สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตร  และสังคมยังมีสภาพเป็นสังคมดั้งเดิมอยู่มาก จึงเหมาะ

แก่การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตร เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชปลอดสารพิษ และ
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของ
รัฐบาลอย่างยิ่ง 
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3.2  เส้นทางการคมนาคมค่อนข้างสะดวกและใกล้เมือง (อ าเภอ)  จึงเหมาะแก่การส่งเสริม
อาชีพเสริมรายได้จากพืชผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์   

3.3  นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้น
มารัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค กระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมองเห็นความส าคัญของประชาชนในฐานราก จึงมีการกระจาย
รายได้สู่รากหญ้า ดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการและการอุดหนุนงบประมาณต่างๆ  
จ านวนมากสู่ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

3.4  ความไม่พร้อมของเมืองหรือชุมชนใกล้เคียง ชุมชนเทศบาลต าบลขุย เป็นท้องถิ่นที่ตั้งอยู่
ระหว่างชุมชนที่เจริญและไม่เจริญ แต่ไม่มีระบบและแผนพัฒนาที่เหมาะสมแต่ชุมชนเทศบาลต าบลขุยยังมี
ความเข้มแข็ง การอพยพแรงงานไปท างานในเมืองใหญ่มีน้อย มีพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม ชุมชนยังไม่มี
ความสับสนและแออัด เริ่มมีการจัดวางผังเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตต่อไป 

           4.  อุปสรรค (Treats) 
4.1  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนรัฐบาล ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหม่

ทั้งกระบวนการหากเสนอแผนงานโครงการเป็นไปตามที่นโยบายรัฐบาลก าหนด ถึงแม้จะเป็นความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จริงก็ตามก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งการถ่ายโอนงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่เดิมมีการถ่ายโอนงานแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ เทศบาลต าบลขุยมีรายได้น้อยจึงไม่สามารถด าเนินการได้ จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสน
ของประชาชนอย่างมาก 

4.2  อยู่ไกลเมืองหลัก ชุมชนเทศบาลต าบลขุยอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท า 
ให้การพัฒนาค่อนข้างล่าช้า การได้รับงบประมาณและการบริหารจัดการเดิมจะได้รับเป็นรายหัวจะได้รับ
งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่และประชากรที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสรุปแล้วคือการได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร  
จะเป็น 
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2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย 

แบบที่ 1  การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เทศบาลต าบลขุย  2.  รายงานผลการด าเนินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
รวม 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 
แนวทางท่ี 1  การจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก การจัดการศัตรูพืช/โรคพืช โรค
สัตว์ การปรับปรุงดิน การเก็บผลผลิต 

 
 
 

13 

 
 
 

405,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า ป้ายบอกทาง ระบบ 
เตือนภัย ถนน รางระบายน้ า) 

 
 

134 

 
 

84,370,750 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัด 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

3 
1 
12 

 
 

180,000 
50,000 

330,000 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนการป้องกัน รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 
แนวทางท่ี  2  สนับสนุนระบบการศึกษาในพ้ืนที่และลงทุนด้านการศึกษา
ให้แก่บุคลากรในพ้ืนที่ 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมและมีวินัย 
เพ่ือสร้างสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
แนวทางท่ี  4  เสริมสร้างบทบาทชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
 

28 
15 

 
9 
 

8 

 
 

2,151,000 
3,040,000 

 
840,000 

 
420,000 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
รวม 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
แนวทางท่ี  1 จัดระบบการเฝ้าระวัง แจ้งข่าวภัยแล้ง  อุทกภัย และน้ าเสีย
พ้ืนที่  ร่วมค้นหาปัจจัยและแก้ไข 
แนวทางท่ี  2  จัดหาและจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วย
การบูรณาการระบบน้ าในระดับท้องถิ่น 

 
 

3 
 

29 

 
 

3,150,000 
 

11,361,000 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
ม่ันคงของบ้านเมือง 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สามัคคีในจังหวัด 
 

 
 

10 

 
 

530,000 

รวม 265 106,827,750 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริ และเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

200,000 √ 
 

 
 

 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน 

100,000 √ 
  

3 โครงการวันเทศบาล 20,000 √ 
  

4 โครงการพัฒนาเทศโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

10,000 √ 
  

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 165,000  √  
6 โครงการโคราชเมืองสะอาด 10,000  √  
7 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 (อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองบัววง) 

25,000 √ 
  

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

70,000  √  

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

30,000 
 

 √  

10 โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30,000 √ 
  

11 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20,000 √ 
  

12 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แบบ ABC 20,000  √  
13 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย 
50,000  √  

14 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัย เพื่อ
อุดหนุนโครงการป้องกันการกระท าผิดทางอาญา
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

30,000  √  

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุยวิทยา เพ่ืออุดหนุนตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานที่ศึกษา 

5,000  √  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
16 อุดหนุนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เพื่ออุดหนุน

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานที่ศึกษา 

5,000  √  

รวม 790,000 405,000 385,000  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองช่าง เทศบาลต าบลขยุ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน หมาย

เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยณรงค์ศิลป์ 2 (บ้านนางมัย) หมู่ที่ 10 

59,720 √ 
  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยณรงค์ศิลป์ 2 (บ้านนางพูน) หมู่ที่ 10 

50,610 √ 
  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสี่แยกทางลงหนองตะโก (ต่อ)  หมู่ที่ 6 

171,060 √ 
  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
มงคล หมู่ที่ 4 

126,715 √ 
  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายเจิม  สุขด า  หมู่ที่ 5 

81,288 √ 
  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายจรัญ  มามาก  หมู่ที่ 6 

114,247 √ 
  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสมหมาย ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 4 

168,853 √ 
  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหัว
ท านบขึ้นอ่างหนองไผ่ (ต่อ) หมู่ที่ 4 

272,374 √ 
  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อ
ทางกลางบ้านหนองไผ่ถึงแยกข้างโรงเรียนบ้านขุย
วิทยา  หมู่ที่ 4   

1,008,59
5 

√ 
  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้าง
บ้านนายเฉลิมศักดิ์  แซ่คู หมู่ที่ 10 

53,151 √ 
  

รวม 2,106,613 2,106,613   
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) 

กองช่าง เทศบาลต าบลขยุ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการถนนดินเชื่อมถึงมาบป่ากุง  หมู่ที่ 3  

บ้านหนองโปร่ง 
224,500 √   

2 โครงการเสริมถนนดินหนองพลวง – หนองบัว
น้อย  หมู่ที่ 5  บ้านโนนชุมพวง 

23,700 √   

3 โครงการเสริมหินคลุกหนองเต็งถึงไร่ของนาย
ณรงค์  ปิดสายา  หมู่ที่ 6  บ้านขุย 

81,600 √   

4 โครงการซ่อมแซมถนนคุ้มอ่างทอง ทางลัดไป
โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม ช่วงที่ 1 และ
ช่วงที่ 2  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

49,800 √   

5 โครงการซ่อมแซมถนนเส้นข้างป่าช้า  หมู่ที่ 10  
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

45,700 √   

6 โครงการถนนดินเส้นป่าช้าจากสวนตานงค์ (เส้น
เดิม)ถึงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่
พัฒนา 

75,000 √   

7 โครงการถนนดินเสริมหินคลุกหนองชุมพวงด้าน
ทิศเหนือ หมู่ที่ 10  บ้านขุยใหม่พัฒนา 

90,400 √   

8 โครงการซ่อมแซมถนนทางไปบ่อขยะ บ้านหนอง
โปร่ง  หมู่ที่ 3 

92,300 √   

9 โครงการวางท่อระบายน้ าช่วงบริเวณนานายวิรุจ
ลงหนองกรดระเริง  หมู่ที่ 6  บ้านขุย 

14,500 √   

รวม 697,500 697,500   
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ /  

เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กองช่าง เทศบาลต าบลขยุ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน หมาย

เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทาง
แยกทางไปบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโปร่ง หมู่ที่ 3 

100,000 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก
ของเดิมถึงสามแยกข้าง รร.บ้านขุยวิทยา หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ่ – หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

1,029,46
6 

√  เงิน 
อุดหนุน 

3 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของเทศบาล 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุย 

100,000 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังกรอง
สนิมเหล็ก 

100,000 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

5 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของหลังห้องน้ า
ของเทศบาลต าบลขุย 

30,000 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยพลับพลาชัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

65,228 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก
ข้างโรงเรียนบ้านขุย – เขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก,หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

984,000 √  เงิน 
อุดหนุน 

8 โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ 
สาธารณประโยชน์) 

20,000 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม
ลานมันต่อเส้นเดิม (บ้านนายพุ่ม) หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองไผ่ 

50,298 √  โอนตั้ง
ใหม่ 

รวม 2,478,992 2,478,992   
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลขุย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ 

ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการจ้างเด็กนักเรียนท างานในช่วงปิดเทอม 30,000  √  
2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที่ 1,2) 130,000  √  
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000 √ 

  
4 โครงการส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

โครงการวันไหว้ครู โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการวันบัณฑิตน้อย ฯลฯ 

40,000 √ 
  

5 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 

160,000 √ 
  

6 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย แห่งที่ 2(หนองไผ่) 

80,000 √ 
  

7 อุดหนุนโครงการอาหารส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กลับโรงเรียนบ้านขุยวิทยา และ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 

1,040,00
0 

√ 
  

8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 30,000 √ 
  

9 อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 675,200 √ 
  

10 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000 √ 
  

11 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 10,000  √  
12 อุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

นครราชสีมา ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2557) และกีฬาคนพิการ
แห่งชาติครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2558) 

70,000 √ 
  

13 โครงการจัดงานประเพณี และพิธีการทางศาสนา 
เช่น งานสงกรานต์ งานเข้าพรรษา ออกพรรษา 
ลอยกระทง บุญกุ้มข้าใหญ่ ฯลฯ 

150,000 √ 
  

14 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 10,000 √ 
  

15 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 20,000  √  
16 อุดหนุนปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย ตาม

โครงการรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
20,000 √ 

  

รวม 2,515,200 2,325,200 190,000  



20 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลขยุ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพ่ือจ่าย

สนับสนุน อสม. จ านวน 7 กลุ่ม 
105,000 √ 

  

2 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อ
แก้ไขปัญหาสุขภาพสุนัขและแมวจรจัด 

15,000  √  

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000 √ 
  

4 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 100,000 √ 
  

5 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     
ในสัตว์ 

50,000  √  

6 โครงการก าจัดวัชพืชต่างๆ 100,000 √ 
  

7 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 30,000  √  
8 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานบริหารจัดการ

ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
20,000  √  

9 โครงการจัดซื้อถึงขยะ 50,000  √  
10 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 √ 

  

รวม 606,000 441,000 165,000  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลขุย 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 10,000  √  
2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่

แห่งชาติ 
50,000 √   

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันพ่อ
แห่งชาติ 

50,000 √   

รวม 110,000 100,000 10,000  
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3.  การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการด าเนินงาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
สรุปการน าแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560  เขา้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวน
โครงการตาม
แผน (เฉพาะ
ปี 2558) 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

แต่ละ
แนวทาง จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 
แนวทางท่ี 1  การจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก การจัดการศัตรูพืช/โรคพืช โรค
สัตว์ การปรับปรุงดิน การเก็บผลผลิต 
 

 
 
 

13 

 
 
 

405,000 
 

 
 
 
1 

 
 
 

100,000 

 
 
 

7.69 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า ป้ายบอกทาง ระบบ 
เตือนภัย ถนน รางระบายน้้า) 
 

 
 

134 

 
 

84,370,750 

 
 

24 

 
 

18,320,000 

 
 

17.91 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัด 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
3 
1 

12 

 
 

180,000 
50,000 
330,000 

 
 
1 
- 
3 

 
 

30,000 
- 

75,000 

 
 

33.33 
- 

25.00 
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สรุปผลการด าเนินงาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

สรุปการน าแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560  เขา้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวน
โครงการตาม
แผน (เฉพาะ
ปี 2557) 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

แต่ละ
แนวทาง จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนการป้องกัน รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 
แนวทางท่ี  2  สนับสนุนระบบการศึกษาในพ้ืนที่และลงทุนด้านการศึกษา
ให้แก่บุคลากรในพ้ืนที่ 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมและมีวินัย 
เพ่ือสร้างสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
แนวทางท่ี  4  เสริมสร้างบทบาทชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

28 
15 

 
9 
 
8 

 
 

2,151,000 
3,040,000 

 
840,000 

 
420,000 

 
 
7 
3 
 
5 
 
1 

 
 

501,000 
1,320,000 

 
400,000 

 
100,000 

 
 

25.00 
20.00 

 
55.56 

 
12.50 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
แนวทางท่ี  1 จัดระบบการเฝ้าระวัง แจ้งข่าวภัยแล้ง  อุทกภัย และน้้าเสีย
พ้ืนที่  ร่วมค้นหาปัจจัยและแก้ไข 
แนวทางท่ี  2  จัดหาและจัดสรรน้้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วย
การบูรณาการระบบน้้าในระดับท้องถิ่น 
 

 
 
3 
 

29 

 
 

3,150,000 
 

11,361,000 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
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สรุปผลการด าเนินงาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

สรุปการน าแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560  เขา้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 

จ านวน
โครงการตาม
แผน (เฉพาะ
ปี 2557) 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการแต่
ละแนวทาง จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
ม่ันคงของบ้านเมือง 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สามัคคีในจังหวัด 

 
 

10 

 
 

530,000 

 
 

3 

 
 

220,000 

 
 

30.00 

รวม 265 106,827,750 48 21,066,000 18.11 

 



ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2.  การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
3.  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5.  ด้านความมั่นคง  
6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7.  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8.  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
9.  การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  2.  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3.  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื นท่ี 
  4.  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  5.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ 
  6.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

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

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์  
  เทศบาลต้าบลขุยมีนโยบายในการบริหารงานโดยมีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของ
ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี  

    “ เป็นชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี ยงชุมชน ” 
2.2  พันธกิจ 
         ท้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ปลอดหนี สิน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั งในด้านโครงสร้างพื นฐาน 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน 

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

2.4  เป้าประสงค์ 
1.  ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทั งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2.  เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และอยู่อย่างพอเพียง 
4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
5.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

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

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลขุย ได้ท้าการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การ
พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากสภาพพื นที่และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการ
น้ามาใช้วิเคราะห์การจัดการผังเมือง เพ่ือให้ได้สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันของท้องถิ่น ดังนี  
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1. จุดแข็ง (Strengths) 
        1.1  ความได้เปรียบของการคมนาคม ทางบก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพื นที่และ

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

1.2  ความพร้อมด้านผังเมือง  ชุมชนเทศบาลต้าบลขุยเป็นชุมชนดั งเดิมยังไม่มีการวาง      
ผังเมืองและสภาพชุมชนยังไม่หนาแน่นซับซ้อน แต่ก็ยังคงมีพื นที่ที่สามารถจัดวางผังเมืองเพ่ือแบ่งโซนได้ 

1.3  เป็นพื นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มและแม่น ้ามูลไหลผ่านรอบ
นอก จึงเป็นสภาพพื นที่เหมาะสมแก่การเกษตรโดยเฉพาะการท้านาข้าว ซึ่งพื นที่บางส่วนก็สามารถท้านาได้
ตลอดทั งปีอีกทั งยังมีผลิตผลที่เกิดจากน ้าที่สามารถผลิตได้อีก 
           2.  จุดอ่อน (Weaknesses)  

2.1  สภาพสังคมเป็นแบบดั งเดิม  จึงท้าให้อาจเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บ้าง  
เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก ยังยึดติดกับการเป็นผู้ตาม และเชื่อฟังผู้น้าอยู่ 

2.2  เส้นทางคมนาคมหลัก  ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีสภาพช้ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ท้าให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร 

2.3  ขาดงบประมาณและบุคลากร  ในการจัดวางผังเมืองเพ่ือรองรับชุมชนที่ขยายขึ น 
2.4  อ่างเก็บน ้าหรือฝายกั นน ้า  มีไม่เพียงพอส้าหรับกักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

และฝายที่มีการกักเก็บน ้าไม่เพียงพอเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2.5  บางส่วนของพื นที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งรับน ้าจากแม่น ้ามูล ในฤดูฝนและช่วงน ้าหลากจึงอาจ

เกิดน ้าท่วมขังได้ 
          3.  โอกาส (Opportunities)  

3.1  สภาพพื นที่เหมาะแก่การเกษตร  และสังคมยังมีสภาพเป็นสังคมดั งเดิมอยู่มาก จึงเหมาะ
แก่การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตร 

3.2  เส้นทางการคมนาคมค่อนข้างสะดวกและใกล้เมือง (อ้าเภอ)  จึงเหมาะแก่การส่งเสริม
อาชีพเสริมรายได้จากพืชผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์   

3.3  นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล รัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากส่วนกลางสู่
ส่วนภูมิภาค กระจายอ้านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น 
           4.  อุปสรรค (Treats) 

4.1  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนรัฐบาล ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหม่
ทั งกระบวนการหากเสนอแผนงานโครงการเป็นไปตามที่นโยบายรัฐบาลก้าหนด ถึงแม้จะเป็นความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จริงก็ตามก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั งการถ่ายโอนงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอ้านาจ จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่เดิมมีการถ่ายโอนงานแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ เทศบาลต้าบลขุยมีรายได้น้อยจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ จึงท้าให้เกิดความไม่เข้า ใจและสับสน
ของประชาชนอย่างมาก 

4.2  อยู่ไกลเมืองหลัก ชุมชนเทศบาลต้าบลขุยอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท้า 
ให้การพัฒนาค่อนข้างล่าช้า การได้รับงบประมาณและการบริหารจัดการเดิมจะได้รับเป็นรายหัวจะได้รับ
งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื นที่และประชากรที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสรุปแล้วคือการได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร  
จะเป็น 



ส่วนที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง 
พระราชด าริ 
 
 

1. การเศรษฐกิจ 
2. บริการชุมชน
และสังคม 

1.1 การเกษตร 
1.2 เคหะและชุมชน 

-  ส านักปลัด 
-  กองช่าง 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

2.1 การศึกษา -  กองการศึกษา  

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 
 

1. การเศรษฐกิจ 3.1 การเกษตร -  ส านักปลัด  

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 
 
 
 
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน
และสังคม 

4.1 บริหารงานทั่วไป 
4.2 สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
4.3 สังคมสงเคราะห์ 
4.4 การศึกษา 

-  ส านักปลัด 
-  ส านักปลัด 
 
-  ส านักปลัด 
-  กองการศึกษา 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

5.1 สาธารณสุข -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 
 

6.1 เคหะและชุมชน 
 
6.2 การพาณิชย์ 

-  กองช่าง 
 
-  กองช่าง 
 

 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

7.1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-  กองการศึกษา  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

1. บริหารทั่วไป 
 
2. บริการชุมชน
และสังคม 

8.1บริหารงานทั่วไป 
 
8.2 สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

-  ส านักปลัด 
-  กองคลัง 
-  ส านักปลัด 

 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. บริหารทั่วไป 9.1 การรักษาความ
สงบภายใน 

-  ส านักปลัด  

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
 
 
2. การเศรษฐกิจ 

10.1 สาธารณสุข 
 
10.2 สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
10.3 การเกษตร 

-  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-  ส านักปลัด 
 
-  ส านักปลัด 

 

รวม 10 3 10 6  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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) 

1)  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำริ 
   1.1 แผนงำนกำรเกษตร 
   1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

 
 

1 
25 

 
 

100,000 
119,755,700 

 
 

1 
25 

 
 

100,000 
119,755,700 

 
 

1 
25 

 
 

100,000 
119,755,700 

 
 

1 
25 

 
 

100,000 
119,755,700 

 
 

1 
25 

 
 

100,000 
119,755,700 

รวม 26 119,855,700 26 119,855,700 26 119,855,700 26 119,855,700 26 119,855,700 

2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
   2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 
 

18 

 
 

2,554,920 

 
 

18 

 
 

2,554,920 

 
 

18 

 
 

2,554,920 

 
 

18 

 
 

2,554,920 

 
 

18 

 
 

2,554,920 

รวม 18 2,554,920 18 2,554,920 18 2,554,920 18 2,554,920 18 2,554,920 

3)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
เกษตร    
   3.1 แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
 

5 

 
 

120,000 

 
 

5 

 
 

120,000 

 
 

5 

 
 

120,000 

 
 

5 

 
 

120,000 

 
 

5 

 
 

120,000 

รวม 5 120,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 
 
 
 
 

แบบ ผ. 07 



32 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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) 

4)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
   4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
   4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
   4.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
   4.4 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 
1 
3 
 

4 
2 
 

 
50,000 
70,000 

 
6,686,000 
300,000 

 
1 
3 
 

4 
2 
 

 
50,000 
70,000 

 
6,686,000 
300,000 

 
1 
3 
 

4 
2 
 

 
50,000 
70,000 

 
6,686,000 
300,000 

 
1 
3 
 

4 
2 
 

 
50,000 
70,000 

 
6,686,000 
300,000 

 
1 
3 
 

4 
2 
 

 
50,000 
70,000 

 
6,686,000 
300,000 

รวม 10 7,106,000 10 7,106,000 10 7,106,000 10 7,106,000 10 7,106,000 

5)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 
   5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 
 

17 

 
 

665,000 

 
 

17 

 
 

665,000 

 
 

17 

 
 

665,000 

 
 

17 

 
 

665,000 

 
 

17 

 
 

665,000 

รวม 17 665,000 17 665,000 17 665,000 17 665,000 17 665,000 
6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน   
   6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
   6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
 

 
 

46 
2 

 
 
 

38,646,800 

400,000 

 
 

46 
2 

 
 
 

38,646,800 

400,000 

 
 

46 
2 

 
 
 

38,646,800 

400,000 

 
 

46 
2 

 
 
 

38,646,800 

400,000 

 
 

46 
2 

 
 
 

38,646,800 

400,000 

รวม 48 39,046,800 48 39,046,800 48 39,046,800 48 39,046,800 48 39,046,800 

 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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) 

7)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬำ   
   7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 
 
 

 
 
 

4 

 
 
 

280,000 

 
 
 

4 

 
 
 

280,000 

 
 
 

4 

 
 
 

280,000 

 
 
 

4 

 
 
 

280,000 

 
 
 

4 

 
 
 

280,000 

รวม 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 
8) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
   8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
   8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 

 
 

14 
2 

 
 

795,000 
80,000 

 
 

14 
2 

 
 

795,000 
80,000 

 
 

14 
2 

 
 

795,000 
80,000 

 
 

14 
2 

 
 

795,000 
80,000 

 
 

14 
2 

 
 

795,000 
80,000 

รวม 16 875,000 16 875,000 16 875,000 16 875,000 16 875,000 
 
 
 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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) 

9)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   9.1 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
 

 
 
 

4 

 
 
 

220,000 

 
 
 

4 

 
 
 

220,000 

 
 
 

4 

 
 
 

220,000 

 
 
 

4 

 
 
 

220,000 

 
 
 

4 

 
 
 

220,000 

รวม 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 
10)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
   10.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
   10.2 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
   10.3 แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
 
 

1 
1 
 

3 

 
 
 

50,000 
10,000 

 
170,000 

 
 
 

1 
1 
 

3 

 
 
 

50,000 
10,000 

 
170,000 

 
 
 

1 
1 
 

3 

 
 
 

50,000 
10,000 

 
170,000 

 
 
 

1 
1 
 

3 

 
 
 

50,000 
10,000 

 
170,000 

 
 
 

1 
1 
 

3 

 
 
 

50,000 
10,000 

 
170,000 

รวม 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 
รวมทั้งสิ้น 153 170,953,420 153 170,953,420 153 170,953,420 153 170,953,420 153 170,953,420 

 

แบบ ผ. 07 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลขุย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก าจดัวัชพืชต่างๆ ตาม
แหล่งน  าในเขตเทศบาลต าบลขุย 

เพื่อก าจัดวัชพืชที่ปกคลุม    
ผิวน  า ห้วย หนอง ครอง บึง 
เพื่อประชาชนจะได้มีน  าไว้ใช้
ในการเกษตร การอุปโภค 
บริโภค ทีส่ะอาดเพียงพอ  
และทั่วถึง 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 80 % 
ของแหล่งน  าใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  1          
1 ขุดลอกหนองน  ากุดตาปุย้ ขุดลอก  ขนาดกว้าง  40.00 

ม.  ยาว 60.00 ม.ลึกเฉลีย่ 
3.00 ม.  มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 6,354 ลบ.ม. 

1 หนอง 317,700 317,700 317,700 317,700 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  3          
2 ปรับปรุงและขุดลอกสระเก็บน  า

หรือแอ่งน  ามาบป่ากุง 
ตามแบบเทศบาลต าบลขุย
ก าหนด 

1 อ่าง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
100 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 เสรมิคันคูกันน  าจากคลองหนอง
หวายถึงท่าสัสด ี

เสรมิคันดิน กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 650.00 ม. หนา  1.50  
ม. ตามแบบเทศบาลก าหนด 

1 จุด 585,000  585,000  585,000  585,000  ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 
 

ขุดลอกคลองระบายน  าจากหนอง
จานลงไปหนองหวาย 

ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 990.00 ม. ลึก  2.50  
ม. ตามแบบเทศบาลก าหนด 

1 คลอง  247,500   247,500   247,500   247,500  ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4          
5 ขุดลอกหนองจอกเพื่อท าแก้มลิง

เพื่อใช้ในการเกษตร 
ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า  79,000 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  274,750 ม3 

1 หนอง 13,737,500 13,737,500 13,737,500 13,737,500 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
100 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 



37 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4          
6 ขุดลอกหนองจาน ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี

ปากบ่อไม่น้อยกว่า  16,990 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  59,045 ม3 

1 หนอง 2,952,250 2,952,250 2,952,250 2,952,250 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายน  าล้นอ่างคึกฤทธ์ิ ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  1 แห่ง  450,000  450,000  450,000  450,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกคลองระบายน  าจากหนอง
จานลงไปหนองขวาง 

ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 990.00 ม. ลึก  2.50  
ม. ตามแบบเทศบาลก าหนด 

1 คลอง  247,500   247,500   247,500   247,500  ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  5          
9 ขุดลอกหนองกลาง ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี

ปากบ่อไม่น้อยกว่า  12,150 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  35,850 ม3 

1 หนอง 1,792,500 1,792,500 1,792,500 1,792,500 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขุดลอกหนองกระทุ่มพร้อมท า
ประตูน  าเปิด - ปิดด้านหน้าลงมลู 

ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า  39,500 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  117,000 ม3  พร้อม
ระบบประตรูะบายน  า 

1 หนอง 5,850,000  5,850,000  5,850,000  5,850,000  ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
100 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  5          
11 ขุดลอกหนองพวง ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี

ปากบ่อไม่น้อยกว่า  28,800 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  84,450 ม3 

1 หนอง 4,222,500  4,222,500  4,222,500  4,222,500 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 ขุดลอกคลองมิยาซาว่า ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า  2,500 ม
2   มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า  7,350 ม3 

1 คลอง  367,500  367,500  367,500 367,500 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

13 เพิ่มท่อระบายน  าจากคลองมยิา
ซาว่าลงหนองกระทุ่ม 

จ านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มจุดการระบาย
น  าให้รวดเร็วย่ิงขึ น 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที ่

กองช่าง 

14 เพิ่มทอ่ระบายน  าจากหนอง
กระทุ่มลงมลู (คลองเหมืองลงมูล) 

จ านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มจุดการระบาย
น  าให้รวดเร็วย่ิงขึ น 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที ่

กองช่าง 

15 ขุดลอกคลองหนองกระทุม่ลงมลู ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 250.00 ม. ลึก 2.50  
ม. ตามแบบเทศบาลก าหนด 

1 คลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

16 ขุดลอกคลองข้างหนองพวงด้าน
ตะวันออกถึงคลองมิยาซาว่า 
(เพิ่มท่อเข้า / ออก) 

ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 160.00 ม. ลึก 2.50  
ม. ตามแบบเทศบาลก าหนด 

1 คลอง   50,000   50,000   50,000   50,000  เพิ่มจุดการระบาย
น  าให้รวดเร็วย่ิงขึ น 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที ่

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  6          
17 ขุดลอกหนองตะโก ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี

ปากบ่อไม่น้อยกว่า  52,000 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  178,500 ม3 

1 หนอง 8,925,000 8,925,000 8,925,000 8,925,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

18 ขุดลอกหนองกรดละเลิง หมู่ที่ 6 ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า  73,000 
ม2   มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  247,450 ม3 

1 หนอง 12,372,500  12,372,500  12,372,500  12,372,500  ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

19 ขุดลอกหนองเต็ง หมู่ที่ 6 ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบอ่ไม่น้อยกว่า  5,900 ม
2   มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า  20,300 ม3 

1 หนอง 1,015,000  1,015,000 1,015,000 1,015,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

20 ขุดลอกหนองกระโดนเช่ือมหนอง
สนวน หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 500 
ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. 

1 แห่ง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างฝายน  าล้นหนองเต็ง ตามแบบเทศบาลต าบลขุย 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  7          
22 ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองไผ ่2 

(ของบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
,ที่มีหน้าท่ีดูแล) 

ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
143,928 ม2   มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  425,890 
ม3 

1 อ่าง 21,294,500 21,294,500 21,294,500 21,294,500 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

23 ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองไผ ่1 
(ของบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
,ที่มีหน้าท่ีดูแล) 

ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า 
249,200 ม2   มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  773,800 
ม3 

1 อ่าง 38,690,000 38,690,000 38,690,000 38,690,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
90 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่  10          
24 ขุดลอกหนองบัวใหญ ่ เพื่อเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน  า 

ตามแบบเทศบาลก าหนด 
1 หนอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ครัวเรือนมีน  าใช้ 

อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

25 ขุดลอกคลองหนองพวงเชื่อม
หนองบัวน้อย 

ขุดลอกหนองน  า  มีขนาดพื นท่ี
ปากบ่อไม่น้อยกว่า 2,000 ม
2   มีปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 5,775 ม3 

1 แห่ง  288,750  288,750  288,750  288,750 ครัวเรือนมีน  าใช้ 
อย่างเพียงพอ 
80 ⅝ 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 25  โครงการ - - 119,755,700 119,755,700 119,755,700 119,755,700 - - - 
 
 

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

2 ครั ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ ์
2 ครั ง/ปี 

ประชาชนมี
ความพร้อมใน
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

กองการศึกษา 

2 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 

3 อาหารเสริม (นม) ร.ร.ได้รับงบประมาณโครงการ
นมโรงเรียน (ถ่ายโอน) และ
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 

ตลอดป ี 611,520 611,520 611,520 611,520 100 %      
ของจ านวน
หน่วยงานที่ได้รับ
การอุดหนุน 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนครบ
ตามจ านวน 

กองการศึกษา 

4 โครงการจ้างเด็กนักเรียนท างาน
ในช่วงปิดเทอม 

เพื่อจ้างเด็กนักเรยีนท างาน
ในช่วงปิดเทอม เป็นการ
สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้างเด็กนักเรียน
ท างานในช่วงปิด
เทอม 1 ครั ง/ปี 

เด็กนักเรียนมี
รายได้ในช่วง   
ปิดเทอม 

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก สร้างที่พัก
ส าหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก 
สร้างห้องน  า ห้องส้วมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั ง 2 แห่ง 
ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก/
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ และพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็    
1 ครั ง/ป ี

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีความพร้อม
ในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มมาก
ขึ น 

กองการศึกษา 

6 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ธรรมชาต ิ

น าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาต ิ

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั งหมด 

เด็กเล็กทราบถึง
ความส าคัญของ
การรักษา
สิ่งแวดลอ้ม 

กองการศึกษา 

7 โครงการลูกฟันดีเริ่มที่ซี่แรก จัดกิจกรรมการให้ความรู ้ 1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั งหมด 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนให้
ความส าคัญของ
การรักษาสขุภาพ
ช่องปากเพิ่มขึ น 

กองการศึกษา 

8 โครงการสร้างแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู ้

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใฝ่
เรียนรู้ให้กับเด็ก 

1 ครั ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 80 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั งหมด 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทีด่ี
ย่ิงขึ นในทกุด้าน 

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
ทั ง 4 ด้าน ด้านสังคม อารมณ์ 
จิตใจ และสติปญัญา แก่
ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั ง 2 แห่ง 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั งหมด 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทีด่ี
ย่ิงขึ นในทกุด้าน 

กองการศึกษา 

10 โครงการ อย.น้อย อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนในเรื่องอาหารและยา 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 60 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั งหมด 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนให้ความ 
ส าคัญในเรื่อง
อาหารและยาเพิ่ม
มากขึ น 

กองการศึกษา 

11 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก 
และผูป้กครองเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ขุย ทั ง 2 แห่ง ใน
เรื่อง โรคคอตีบ โรคอุจจาระ
ร่วง และโรคติดเชื อระบบ
ทางเดินหายใจ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 100 % ของ
จ านวนเดก็
นักเรียนทั งหมด 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการเกดิ
โรคติดตอ่ในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

กองการศึกษา 

12 โครงการศูนย์สะอาด อาหาร
ปลอดโรค และมีไอโอดีน 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก 
และผูป้กครองเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ขุย ทั ง 2 แห่ง 
เพื่อให้ทราบถึงรายการอาหาร 
วิธีการปรุงอาหารที่มี
ประโยชน์ ปลอดภัย และมี
โภชนาการส าหรับเด็ก 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 90 % 
ของผู้ดแูลเดก็และ
ผู้ปกครอง 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะในการดูแล
เด็กนักเรียนเพิ่ม
มากขึ น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 01 



44 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก 
และผูป้กครองในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า 
ปาก 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 90 % 
ของผู้ดแูลเดก็และ
ผู้ปกครอง 

ครูผู้ดูแลเด็กและ 
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความสามารถและ 
ทักษะในการดูแล
เด็กนักเรียนเพิ่ม
มากขึ น 

กองการศึกษา 

14 จัดซื อสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
ครอบคลมุทั ง 4 ด้าน 

2 ศูนย ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีครบทกุด้านและ
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน           
ทั ง 2 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทีด่ี
ย่ิงขึ นในทกุด้าน 

กองการศึกษา 

15 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดงานกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลขุย 

1 ครั ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั ง/ป ี

เด็กนักเรียนเกิด
ความสามัคคีและ
กล้าคิดกล้าแสดง 
ออกมากขึ น 

กองการศึกษา 

16 โครงการส าหรบัศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส าคัญส าหรับศูนย์
เด็ก เช่น ทันตอนามัยเด็ก 
บัณฑิตน้อย เป็นต้น 

1 ครั ง/ปี 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 90 % 
ของผู้ดแูลเดก็
ผู้ปกครองและ 
เด็กนักเรียน 

ครูผู้ดูแลเด็กและ 
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความสามารถและ 
ทักษะในการดูแล
เด็กนักเรียนเพิ่ม
มากขึ น 

กองการศึกษา 

17 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 

ส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้
ธรรมะเอาชนะยาเสพตดิ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด 

ประชาชนในพื นที่
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการฝึกอบรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่อจัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน จัดฝึกอบรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
สนับสนุนการใช้เวลาว่าง     
ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็ก
ช่วงปิดเทอม 

1 ครั ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด 

เด็ก เยาวชน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนแ์ละเพิม่
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

กองการศึกษา 

รวม 18  โครงการ - - 2,554,920 2,554,920 2,554,920 2,554,920 - - - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร    

3.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อให้ความรู้ 
หลักการประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่กลุ่มอาชีพ เยาวชน 
ประชาชน ส่งเสริมให้มีการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน 
สนับสนุนการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชด าร ิ

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
อาชีพด้าน
การเกษตรมาก
ย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการปลูก    
หญ้าแฝก 

เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้
พังทลาย 

1 ครั ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 50 % 
ของพื นที่ปลูก 

ลดการพังทลาย
ของหน้าดนิใน
พื นที่ให้นอ้ยลง 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัอบรมให้ความรูเ้รื่อง
การก าจัดศตัรูพืช ส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

ฝึกอบรม สนับสนุนส่งเสริมให้
ความรู้เรื่องการก าจัดศัตรูพืช 
การปลูกพืชผักสวนครัว  การ
เพาะปลูกพืชในรูปแบบต่างๆ 
และให้ความรู้ตามแนว
พระราชด าร ิ

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
อาชีพด้าน
การเกษตรมาก
ย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

4 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร    

3.1  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนัตามแนวทางพระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางพระราชด าริ การ
จัดหาพันธ์พืช ผัก และสัตว์
เลี ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการที่
ด าเนนิการแลว้
เสร็จ 1 ครั ง/ปี 

ส่งเสริมการเกษตร
เพื่ออาหาร
กลางวนัตาม
แนวทาง
พระราชด าร ิ

ส านักปลดั 

รวม 5  โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 
                              จัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

รณรงค์ เฝ้าระวัง บ าบัดรักษา 
จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
/ จ านวนอาสาป้องกัน       
ยาเสพตดิ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด 

ประชาชนในพื นที่
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



49 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 
                              จัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อออกให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี 

7 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ให้บริการครบทั ง 
7 หมู่บ้าน 

ประชาชนในพื นที่
ได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

ส่งเสริมความสามคัคีในชุมชน/
หมู่บ้าน 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 90 % 

ประชาชนเกดิ
ความสามัคคีและ
ลดปัญหาการ    
คัดแย้งในพื นที ่

ส านักปลดั 

3 โครงการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข 
แบบ ABC 

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
และพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื นท่ี โดยใช้
แนวความคิดเป็นแนวตั ง 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 80 % 

ลดปัญหาความ
ยากจนและ   
พัฒนาความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื นที่
ให้ดีขึ น 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 
                              จัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.3  แผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงินส่ง
เคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

12 ครั ง/ป ี 36,000 36,000 36,000 36,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เงินสงเคราะห์ครบ 
100 % 

ผู้ป่วยเอดส์ได้    
รับสวัสดิการทาง
สังคม 

ส านักปลดั 

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู่้สูงอาย ุ

12 ครั ง/ป ี 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ผู้สูงอายุได้รับ   
เบี ยยังชีพครบ
100 % 

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 

ส านักปลดั 

3 เบี ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและ   
ทุพพลภาพ 

12 ครั ง/ป ี 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคมครบ     
100 % 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคม 

ส านักปลดั 

4 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน ให้
มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง 
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 หลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนผูด้้อย 
โอกาส ผู้ยากไร้   
ผู้พิการหรือ
ยากจน มีทีอ่ยู่
อาศัยอย่างมั่นคง 
มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ น 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 
                              จัดการน  าอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.4  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ (กิจกรรมการก่อสร้าง
ลานกีฬา /สนามกีฬา) 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในหมู่บ้านชุมชน เป็น
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ท าให้สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง 

7 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างครบทั ง 
7 หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติด 

กองการศึกษา 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุข  
มูลฐาน 
-  โครงการหมู่บ้านปลอดโรค
ขาดสารไอโอดีน 
-  โครงการปลอดโรค
ไข้เลือดออก 

 
1 ครั ง/ปี 
1 ครั ง/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 

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
บริหารจดัการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

ส่งเสริมด าเนินงานบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ครั งที่
ด าเนนิงาน 

ส่งเสริมด าเนนิงาน
บริหารจัดการ
ระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อ
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เช่น จัดหาอุปกรณ์
เครื่องออกก าลังกายลงที่ลาน
กีฬา จัดหาวิทยากรในการน า
ออกก าลังกาย ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ครั งที่
ด าเนนิงาน 

ประชาชนในพื นที่
เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 

กองสาธารณสุข 

4 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดซื อน  ายาก าจัดและ
ทรายอะเบท 
- ฉีดยาพ่นยุงลาย 

ตลอดป ี 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน ครั งที่
ด าเนนิงาน 

ลดและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
พื นที ่

กองสาธารณสุข 

 

แบบ ผ. 01 



53 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จัดซื อน  ายาฆ่าเชื อไข้หวัดนก 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าน  ามัน ค่า
ป้าประชาสมัพันธ์ ชุดป้องกัน
เชื อ  หน้ากากป้องกันเชื อ 
ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการเกดิโรคได ้
90 % 

ป้องกันการเกิด
โรคไข้หวัดนกใน
พื นที ่

กองสาธารณสุข 

6 โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว 

ป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 
จัดหาเครื่องบรรเทาภัยหนาว 
ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 90,000 90,000 90,000 90,000 ป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว
ได้ 100 % 

ป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว
ในพื นที ่

กองสาธารณสุข 

7 โครงการสร้างความรู้ให้ชุมชนใช้
ยาอย่างปลอดภัย 

อบรมให้ความรู้กับคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยา
อย่างปลอดภัย 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ความสามารถใน
การใช้ยาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุข 

8 โครงการตรวจเต้านมด้วยมือ
ตนเอง มะเร็งไม่ถามหา 

อบรมให้ความรู้ สาธิตวิธตีรวจ
เต้านมใหก้ับสตรีวยั 35 ปี  
ขึ นไป 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ป้องกันและลด
ปัญหาการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม 

กองสาธารณสุข 

9 โครงการตรวจคดักรองต้อกระจก
และให้ความรู้เกี่ยวกับต้อกระจก
ให้กับประชาชนท่ัวไป 

เพื่อการตรวจหากลุม่เสีย่งท่ีจะ
เกิดการตาบอดและต้อชนิด
ต่างๆ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาการเกดิ
ต้อกระจกให้กับ
ประชาชนในพื นที ่

กองสาธารณสุข 

10 โครงการตรวจสุขภาพและให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่      
คนพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับบริการการ
ตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง 

1 ครั ง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ผู้พิการในพื นที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างทัว่ถึง 

กองสาธารณสุข 

11 โครงการเทศบาลต าบลขุยห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในพื นที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างทัว่ถึง 

กองสาธารณสุข 

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

7 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น
และแก้ไขปัญหา
โรคเอดส ์

กองสาธารณสุข 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
 

เพื่อป้องกันปัญหาโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้เกดิในพื นท่ี 

1 ครั ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนอาสาสมัคร
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ป้องกันปัญหาโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้
เกิดในพื นที ่

กองสาธารณสุข 

14 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

7 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดการเกดิโรคได ้
100 % 

ป้องกันและลด
ปัญหาการเกิดโรค
ระบาดในพื นที ่

กองสาธารณสุข 

15 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์

1 ครั ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมการเกดิ
โรคได้ 100% 

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

กองสาธารณสุข 

16 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข
และแมวเพื่อแกไ้ขสุนัขและแมว
จรจัด 

เพื่อลดอัตราปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัด 

1 ครั ง 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดอัตราปัญหา
สุนัขและแมวจร
จัดได้ 80 % 

ลดอัตราปัญหา
สุนัขและแมวจร
จัดในพื นที ่

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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการคดัแยกขยะก่อนทิ ง รณรงค์ / จัดอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 
โดยการอบรมและท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาขยะใน
พื นที่ให้นอ้ยลง 

กองสาธารณสุข 

รวม 17  โครงการ - - 665,000 665,000 665,000 665,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(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 
ประโยชน์ในพื นที ่

กองช่าง 

2 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ไฟโคมส่อง
สว่างในเขตเทศบาลต าบลขุย 

เปลี่ยนหลอด อุปกรณ์ สายไฟ 
ฯลฯ 

ทุกเส้นทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 90 % ของพื นทีท่ี่
ช ารุด 

ประชาชนเกดิ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั งหม้อแปลงสถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัววง 

เพื่อใช้ในการเกษตร และ
อุปโภคบรโิภคของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลขุย       
และต าบลใกลเ้คียง 

1 จุด 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน 1 จุด ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค
และท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดิน
ทุกซอยภายในเขตเทศบาล
ต าบลขุย 

เพื่อท าการก่อสร้างถนน  
คสล. เช่ือมต่อถนนทางหลวง
แผ่นดินทุกซอยภายในเขต
เทศบาลต าบลขุย 

ทุกเส้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลถังกรองสนมิเหล็ก 

เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลถังกรอง
สนิมเหล็ก 

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

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ติดตั งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น ทุก
ซอยภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 

ติดตั งไฟโคมส่องสว่างทุกเส้น 
ทุกซอยท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ติดตั ง 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
ติดตั ง  ฯลฯ 

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

เพิม่ทัศนวิสัยใน
การขับขี่และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในชว่ง
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
น  า บ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่
มิอาจคาดการณไ์ว้ล่วงหน้าได้
ที่ช ารุดไปตามสภาพใช้งาน
หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ 
- ซ่อมแซมถนนดินเส้นหาย
โศกไปมาบป่ากุง ม.3 
- ปรับปรุงและขดุลอกสระเก็บ
น  าหรือแอ่งน  ามาบป่ากุง ม.3 
- ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย
ศาลาประชาคมสุดซอย ม.4 
- ซ่อมแซมระบบระบายน  า 
บ่อพัก วางท่อระบายน  า ราง
ระบายน  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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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
น  า บ ารุงซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้างที่
มิอาจคาดการณไ์ว้ล่วงหน้าได้
ที่ช ารุดไปตามสภาพใช้งาน
หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ 
- ปรับปรุงขยายท่อใต้ศาลปู่ตา 
(ด้านทางไปโรงพยาบาล) เพิ่ม
ขนาดความกว้างของท่อ ม.7 
- ปรับปรุงขยายท่อระบายน  า
หนองชุมพวงใหญ่ลงลุงเขมร 
ม. 10 
- ซ่อมแซมถนน คสล. เส้น
หน้าบ้านนายจักรี ม.10 
ฯลฯ 

        

8 ก่อสร้างระบบการระบายน  า   
บ่อพัก วางท่อระบายน  า       
รางระบายน  าในเขตชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย 

เพื่อก่อสร้างระบบการระบาย
น  า บ่อพัก วางท่อระบายน  า 
รางระบายน  าทุกเส้น ทุกซอย 
ในเขตชุมชน รอบหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้าน 
- ซอยศาลปู่ตา ม.3  

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
ภาวะน  าท่วมขังใน
พื นที่ ท าให้การ
ระบายน  าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างระบบการระบายน  า   
บ่อพัก วางท่อระบายน  า       
รางระบายน  าในเขตชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย    
(ต่อ) 

- ซอยศาลาประชาคม ,    
ซอยกลางบ้าน (จากบ้าน  
นายอุบล เตวิชา ไปศาลปูต่า) , 
ซอยพิชิตสุดซอย ,          
ซอยบ้านนายสมบัติ  แย้มศรี ,       
ซอยต้นตาล/พลับพลาไชย , 
คุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) ม.4 
- จากหนองเต็งถึงถนนทาง
หลวงหน้าบ้านนางสุปราณี  
มามาก ม.6 
- ซอยกลางบ้าน , ซอยข้างวัด
คุ้มเย็นใจ ม. 10 
ฯลฯ ตามแบบเทศบาลก าหนด 

        

9 ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลบ่อใหม่
ภายในเขตเทศบาลต าบลขุย   
(ของบประมาณสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ) 

ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลเพิ่มจาก
เดิม ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล 
- ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลบ่อใหม่ 
ม.4 
- ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลคุม้
เมืองยาง ม.7 
- ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลคุม้
เมืองจาก ม.7 
ฯลฯ 

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

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  1           
 ถนน          

10 ถนน คสล. ซอยถังประปาไปบา้น
หนองไผ่ หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 1      
บ้านหนองบัววง 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 350 ม. 
หนา  0.15  ม. 

1 เส้น 910,000 910,000 910,000 910,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 ถนนดินเสริมหินคลุก เส้นทางลัด
จากบ้านหนองบัววงไปบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 1            
บ้านหนองบัววง 

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

1 เส้น  2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000  จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 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 

13 ถนน คสล. ซอยวัดปา่บูรพาวนา
ราม  – หน้าวัด  หมู่ที่ 1      
บ้านหนองบัววง 

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

1 เส้น 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



62 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  1           
 ถนน          

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เส้นต่อจากเส้นทางหน้า
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย บ้าน
หนองบัววง หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาล
ต าบลขุย) เชื่อมบ้านตลาดหนอง
บัววง หมู่ที่ 9 (เขตเทศบาลต าบล
หนองบัววง)  หมู่ที่ 1           
บ้านหนองบัววง 

ผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 570 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม
ทั งสองข้าง ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร 

1 เส้น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  3           
 ถนน          

15 ถนนดินเสริมหินคลุกต่อจากซอย
สินไพบลูย์ถึงนานางใหม  ด่อนศรี 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. 
สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

1 เส้น 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 ถนน คสล. ต่อจากซอยทองอยู่ 
ถึงสุดเขตเทศบาลต าบลขุย         
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 

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

1 เส้น 750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



63 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  4           
 ถนน          

17 ถนน คสล. ทางลงสระหนอง
สะแก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

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

1 เส้น 750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 ถนน คสล. ต่อคุม้หัวท านบ (ขึ น
อ่างหนองไผ่ 1) ต่อของเดิม     
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

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

1 เส้น 780,000 780,000 780,000 780,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 โครงสร้างพื นฐานทั่วไป          
19 วางท่อระบายน  าหนองจอกลงมลู 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
จ านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

1 จุด  100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวน 1 จุด
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที่ ท าให้การ
ระบายน  าได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

20 วางท่อระบายน  าจากนานายพา
ลงหนองหวาย (หลังยิ่งสวัสดิ์ 2) 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

จ านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

1 จุด  75,000   75,000   75,000   75,000  จ านวน 1 จุด
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที่ ท าให้การ
ระบายน  าได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 หมู่ที่  5          
 ถนน          

21 ถนน คสล. ฝั่งทิศใต้ของ
ส านักงานเทศบาลต าบลขุย      
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



64 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  5          
 ถนน          

22 ถนนดินเสริมหินคลุกจากหนอง
กระทุ่ม – คลองน  าเค็ม  หมู่ที่ 5 
บ้านโนนชุมพวง 

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 860 ม. 
หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 210,000 210,000 210,000 210,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 หมู่ที่  6          
 ถนน          

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

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 220 ม. 
หนา 0.15  ม. 

 1 เส้น 429,000 429,000 429,000 429,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24 ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นหนอง
เต็ง ถึง อ่างเก็บน  าพระราชด าริ 
(เส้นด้านทิศตะวันตก)          
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,350 
ม. หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

25 ถนน คสล. ต่อจากศาลา
ประชาคม ถึงสามแยกนาตาลอย 
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 120 ม. 
หนา 0.15  ม. 

1 เส้น   312,000  312,000  312,000  312,000  จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

26 ยกระดับถนนดินเสริมหินคลุก
เส้นหนองเต็ง ถึง อ่างเก็บน  า
พระราชด าริ  (เส้นดา้นทิศ
ตะวันออก)  หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,350 
ม. หนา 0.50 ม. 

1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



65 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  6          
 ถนน          

27 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 

28 ถนน คสล. ทางเข้าหน้าท่ีพักสงฆ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

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

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 โครงสร้างพื นฐานทั่วไป          
29 คลองดาดคอนกรีตเพื่อระบายน  า

จากหนองเต็ง ถึงสามแยกทางไป
หนองตะโก  หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

ตามแบบเทศบาลก าหนด 1 จุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 จุด
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที ่ท าให้การ
ระบายน  าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 หมู่ที่  7          
 ถนน          

30 ถนน คสล. จากสามแยกทางลง
อ่างหนองไผ่ 1 ถึงต้นสะเดาสวน
พ่อบัวลา  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1 เส้น 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



66 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  7          
 ถนน          

31 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 

32 ถนน คสล. เส้นสามแยกข้าง
โรงเรียนบ้านขุยวิทยาต่อ – เขต
ต าบลช่องแมว (จากคุ้มเมืองจาก
ถึงหน้าบ้านครูแดง)  หมู่ที่ 7   
บ้านหนองไผ ่

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

 1 เส้น   2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 ถนนดินเสริมหินคลุกจากสวน 
นางหัน  ผาสุก ถึงสวนแมสุ่ภาพ  
เทนไธสง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ ่

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

  1 เส้น  450,000  450,000  450,000  450,000  จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

34 ถนนหินคลุกซอยสวน อสม.ณี  
ลงไปสวนลุงปั่น  หมู่ที่ 7      
บ้านหนองไผ ่

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 950 ม.    
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  7          
 ถนน          

35 ถนนดินเสริมหินคลุกจากบ้านตา
พัฒนาคุ้มเมืองยางเข้าดง (ขยาย
เขตถนนให้กว้างขึ น)  หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ ่

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. 
หนา 1.00 ม. 

1 เส้น 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 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 

37 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 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขยุ 
เชื่อมถึงโรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 
ต าบลขุย 

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

1 เส้น 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  7          
 โครงสร้างพื นฐานทั่วไป          

39 ขุดร่องน  าดาดซเีมนตต์ามถนน
ตลอดสายกลางบ้าน  หมู่ที ่7 
บ้านหนองไผ ่

ขุดร่องระบายน  าตามถนน
ภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการ
ระบายน  าออกจากพื นท่ี 

1 ร่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 รอ่ง
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที ่ท าให้การ
ระบายน  าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

 หมู่ที่  10          
 ถนน          

40 ถนนดินเสริมหินคลุกตั งแต่หนอง
บัวใหญ่ถึงหนองกกใหญ่                 
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

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

 1 เส้น  900,000   900,000   900,000   900,000  จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

41 ถนนดินเสริมหินคลุกจากหนอง
ตลาดถึงหนองตะโก  หมู่ที่ 10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

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

 1 เส้น  900,000   900,000   900,000   900,000  จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

42 ถนน คสล. เส้นป่าช้า หมู่ที่ 10 
(ต่อของเดิม) บ้านขุยใหม่พัฒนา 

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

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่  10          
 ถนน          

43 ถนนดินเสริมหินคลุกโนนทะยอม 
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

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

1 เส้น   900,000  900,000  900,000  900,000  จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44 ถนนหินคลุกหนองบัวใหญ่ – 
คลองโนนพฤกษ์  หมู่ที่ 10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาด
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 

1 เส้น 210,000 210,000 210,000 210,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 ถนน คสล. เส้นข้างบ้านนาง
ตะณาวร  สุขเสรมิ เชื่อมหมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 10 บ้านขยุใหม่พัฒนา 

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

1 เส้น 489,600 489,600 489,600 489,600 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 โครงสร้างพื นฐานทั่วไป          
46 วางท่อระบายน  าคลองลุงระก าลง

คลองแพร่ง  หมู่ที่ 10      
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

จ านวน 1 จุด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

 1 จุด  100,000  100,000  100,000  100,000  จ านวน 1 จุด 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ลดภาวะน  าท่วมขัง
ในพื นที ่ท าให้การ
ระบายน  าได้
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

รวม 46  โครงการ - - 38,646,800 38,646,800 38,646,800 38,646,800 - - - 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   

6.2  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตบริการน  าประปาของ
เทศบาลต าบลขุย 

เพื่อขยายเขตบริการน  าประปา 
ขยายท่อน  าประปาของ
เทศบาลต าบลขุย 
- ขยายเขตน  าประปาคุ้มเมือง
ยาง ม.7 
- ขยายท่อน  าประปาจากบ้าน
นางเตือนใจ ถึงบ้าน น.ส.นิต  
สุวะมาตร ม. 10 ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบประปา          
(เพิ่มระบบกรองน  าและปรับปรุง
ระบบการผลิต) 

เพิ่มระบบกรองน  า บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบการ
ผลิต 
- ปรับปรุงระบบประปา ม.10   
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

ประชาชนมีน  าไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



71 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื นที่ , ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง 
                              และย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
7. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

7.1  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 ครั ง/ปี บุคลากรใน
หน่วยงานมีความ
สามัคคี มีความ 
สัมพันธท์ี่ดีตอ่กนั 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการแข่งกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ของ อปท. 

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

กองการศึกษา 

3 โครงการจดังานรัฐพิธ ี ด าเนินการจัดรัฐพิธีเพื่อเฉลิม
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ และเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา ในการ
จัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิย
มหาราช วันแม่แห่งชาติ     
วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

 ครั ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อเชดิชูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อเชดิชูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา 

4 โครงการจดังานประเพณีและพิธี
การทางศาสนา 

เพื่อจดังานประเพณีและพิธี
การทางศาสนา เช่น งานบุญ
กุ่ม งานบรวงสรวงท้าวสุรนารี 
งานลอยกระทง เข้าพรรษา 
งานสงกรานต์ ฯลฯ 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

สืบสานประเพณี
และพิธกีารทาง
ศาสนาให้ด ารงอยู่ 

กองการศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 

แบบ ผ. 01 
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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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรม
เทศบาลต าบลขุยผ่านทาง
เว็บไซต์ จดัท าเว็บไซด์  web 
hosting  domain 

1 ช่องทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์  
100 % 

ประชาชนทราบ 
ถึงข่าวสารการ
ด าเนนิงานของ
เทศบาลอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

2 อบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมลู
ข่าวสารและปรบัปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

1 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนนิงานของ
เทศบาล 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 ครั ง/ปี อุดหนนุศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

ส านักปลดั 

4 ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไมเ่กี่ยวกับ
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการ 
ด าเนนิงานของ 
เทศบาล 

ทราบถึงความ   
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลเพือ่น ามา
ปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนนิงานให้ดีขึ น 

ส านักปลดั 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

1 ครั ง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 ครั ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติ 
งานได้รวดเร็ว 
และมีประสิทธิ 
ภาพมากย่ิงขึ น 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ. 01 



73 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคง 
                              ของบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏบิัติงาน
และบริการประชาชน 

อบรมให้ความรู้กับพนักงาน ฯ 1 ครั ง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 ครั ง/ปี 
การปฏิบัติงานได ้
ทันตามก าหนด 
เวลา 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ประสิทธภิาพใน 
การปฏิบัติงาน 
มากย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

สร้างจิตส านึก คณุธรรม 
จริยธรรม ให้กับพนักงาน 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารว่มฝกึอบรม 
จ านวน 80 %  
ของบุคลากร 
ทั งหมดในหน่วย 
งาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
จิตส านกึที่ดตี่อ 
การปฏิบัติงาน
และองคก์ร 

ส านกัปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของท้องถิ่น 

1 ครั ง/ปี 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้ารว่มฝกึอบรม 
จ านวน 80 %  
ของบุคลากร 
ทั งหมดในหน่วย 
งาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ศักยภาพและประ 
สิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดีย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อพัฒนาเสรมิสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานให้กลับบุคลากร
ของท้องถิ่น 

1 ครั ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้เข้ารว่มฝกึอบรม 
จ านวน 80 %  
ของบุคลากร 
ทั งหมดในหน่วย 
งาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ศักยภาพและประ 
สิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดีย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

10 เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

ประชาชนในพื นที่
มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยมาก
ย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 01 
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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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการเลือกตั ง จัดอบรม ประชาสมัพันธ์
ส่งเสริมการเลือกตั งทุกระดับ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

ประชาชนในพื นที ่
ให้ความส าคัญ 
กลับการออกไป 
ใช้สิทธิใช้เสียงใน 
การเลือกตั งทุกระ 
ดับมากย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั ง 

เพื่อเตรียมรองรับการเลือกตั ง
ซ่อมนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลขุย  
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

ประชาชนในพื นที ่
ให้ความส าคัญ 
กลับการออกไป 
ใช้สิทธิใช้เสียงใน 
การเลือกตั งทุกระ 
ดับมากย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

13 โครงการวันเทศบาล ทุกวันท่ี 24 เมษายนของทุกปี 
เช่น  ร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ่น พัฒนา เผยแพร่
กิจกรรมและภารกิจของ
เทศบาล การท าบญุตักบาตร 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 ครั ง/ปี เพื่อให้เกิดความ 
สามัคคีระหว่าง 
บุคลากรของ 
หน่วยงานและ 
ประชาชนในพื นที่ 
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานประสบ 
ผลส าเร็จ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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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 ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการจดัหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสมีา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

เพื่ออุดหนุนกิจการที่เปน็
สาธารณประโยชน์ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 ครั ง/ป ี เพื่อจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและ 
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกจิของเหล่า
กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา  

ส านักปลดั 

รวม 14  โครงการ - - 795,000 795,000 795,000 795,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ , ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคง 
                              ของบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประชุมประชาคม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อด าเนินโครงการประชุม
ประชาคมต าบล หมู่บ้าน หรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุยและแผนชุมชน การ
ประชุมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ   
ในต าบล 

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
100 % 

รับทราบถงึปัญหา 
ความต้องการของ 
ประชาชนในพื นที ่
เพื่อให้การแก้ไข 
ปัญหาได้ถูกจุด 
และตรงความตอ้ง 
การของประชาชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
และโครงการในการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

1 ครั ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

เพื่อปกป้อง 
สถาบันส าคัญ 
ของชาต ิ

ส านักปลดั 

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

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

9.1  แผนงาน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

1 ครั ง/ปี 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน 1 ครั ง/ปี 
จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์
100 % 

บุคลากรมีความ 
พร้อมในการป้อง 
กันและบรรเทา 
สาธารณภัยทีอ่าจ 
เกิดขึ นในพื นที ่

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ กิจกรรมตดิตั งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

ติดตั งกล้องวงจรปดิ (CCTV) 
เพื่อเป็นการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาด้าน
อาชญากรรมต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ นในหมู่บ้าน ชุมชน 
- บริเวณหน้า รร.บ้านหนองไผ่
พิทยาคม ม.7 
ฯลฯ 

7 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 7 หมู่บ้าน ป้องกันปัญหา 
อาชญากรรม 
ในพื นที ่

ส านักปลดั 

3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาตติามแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

1 ครั ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์
100 % 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติตามแนว
ทางการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมป้องกันการ
จมน  าในเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ป ี

เพื่อเป็นการป้องกันการจมน  า
ในเด็ก 

2 ครั ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาเด็กจมน  า
ในพื นทีน่้อยลง 

เป็นการป้องกัน
การเกิดปัญหาเดก็
จมน  าในพื นที ่

ส านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาถังขยะ จัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะ
และหารายได้จากการเก็บขยะ
มูลฝอย 

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์
100 % 

รองรับปริมาณ 
ขยะได้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึงทั ง 
พื นที ่

กองสาธารณสุข 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.2  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โคราชเมืองสะอาด เพื่อสร้างโคราชเป็นเมือง
สะอาด 

ตลอดป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 พื นที่ภายในเขต
เทศบาลต าบลขุย
สะอาดและมี   
ภูมิทัศนท์ี่สวยงาม 

เพื่อสรา้งโคราช
เป็นเมอืงสะอาด 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.3  แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภมูิทัศน์
ที่สาธารณะ รักษาสภาพพื นที่
สาธารณะ เช่น ปลูกต้นไม้
บริเวณพื นท่ีสาธารณะ การ
จ้างแรงงานแผ้วถางท าความ
สะอาดป่าชุมชนและท าแนว
กันไฟ การลดมลพิษต่างๆ 
ฯลฯ 

1 ครั ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์
100 % 

เพื่ออนุรกัษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะ รกัษา
สภาพพื นที่
สาธารณะ และ
ป้องกันไม่ให้เกิด 
มลพิษต่อชุมชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเฉลิมพระเกียรตเินื่องใน
วันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ 

2 ครั ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์
100 % 

เป็นการอนุรกัษ์ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ เพิ่มพื นที่ป่า 
ไม้ให้มากย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

3 โครงการ “รักน  า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน  าและ
ป่าไม้ สร้างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จดัหา
ต้นไม้ จดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการ 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์
100 % 

เป็นการอนุรกัษ์ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ เพิ่มพื นที่ป่า 
ไม้ให้มากย่ิงขึ น 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
6. ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน จ านวน 1 เส้น จุดเร่ิมต้น : 3,442,000 3,442,000 3,442,000 3,442,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ เจ้าภาพหลัก :

จากบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 มีความสะดวกสบาย ถนนคอนกรีตเสริม E 271455 ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกสบาย อบจ.นม.

ต าบลขุย เชื่อมถึง ในการคมนาคมและ เหล็ก ขนาดกวา้ง N 1695715 100% ในการคมนาคม เจ้าภาพรอง :

บา้นมาบปา่แดง หมู่ที่ 11 ขนส่งผลผลิตทาง 6.00 เมตร หนา จุดส้ินสุด : ขนส่ง เกิดความ ทต.ขุย

ต าบลช่องแมว การเกษตร 0.15 เมตร ยาว E 271602 ปลอดภยัในชีวติ

อ าเภอล าทะเมนชัย 1,000.00 เมตร N 1694728 และทรัพย์สิน

จังหวดันครราชสีมา ไหล่ทางดินถมกวา้ง

ข้างละ 0.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลขุย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)

พิกัดทาง
ภมูิศาสตร์

แบบ ผ. 03

 82



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 6  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
6. ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  แผนงาน  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลขุย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)

พิกัดทาง
ภมูิศาสตร์

แบบ ผ. 03

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน จ านวน 1 เส้น จุดเร่ิมต้น : 6,128,000 6,128,000 6,128,000 6,128,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ เจ้าภาพหลัก :

จากบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 มีความสะดวกสบาย ถนนคอนกรีตเสริม E 271423 ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกสบาย อบจ.นม.

ต าบลขุย เชื่อมถึง ในการคมนาคมและ เหล็ก ขนาดกวา้ง N 1696325 100% ในการคมนาคม เจ้าภาพรอง :

โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ขนส่งผลผลิตทาง 6.00 เมตร หนา จุดส้ินสุด : ขนส่ง เกิดความ ทต.ขุย

บา้นหนองบวัวง หมู่ที่ 1 การเกษตร 0.15 เมตร ยาว E 272830 ปลอดภยัในชีวติ

ต าบลขุย 1,530.00 เมตร N 1696092 และทรัพย์สิน

อ าเภอล าทะเมนชัย ไหล่ทางดินถมกวา้ง

จังหวดันครราชสีมา ข้างละ 0.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

รวม 2  โครงการ - - 9,570,000 9,570,000 9,570,000 9,570,000 - - -
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

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

- 50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

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

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

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

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

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

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 

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัด
คอนกรีต ฯลฯ 

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

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องขยายสยีงเพื่อ
กิจกรรมสาธารณะ เครื่อง
ขยายเสยีงห้องประชุมสภา
ฯลฯ 

1 เครื่อง 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

1 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้าน   
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้าน    
งานครัว เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

2 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์รงงาน 
เครื่องเจีย/ตัด สว่านไฟฟ้า 
ฯลฯ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

8 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์เครื่อง 
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง
ดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

9 - บริหารงาน
ทั่วไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์               
เครื่องคอมพิวเตอร์              
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ก) จอคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

- 60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

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

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

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

- ส านักปลัด  
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 

รวม 930,000 930,000 930,000 930,000 - 
 

แบบ ผ. 08 
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ส่วนที ่5 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)          
พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

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

 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีประกอบด้วย 

2.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
2.1.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
2.1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2.1.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
ถูกต้อง 

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

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

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

ได้รับ 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้นคือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใดและผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีฉบับต่อไปได้ ซึ่งการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการซึ่งจะแสดงให้เห็นได้
ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  
 
การติดตาม (Monitoring)  

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

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ ตัวชี้วัด 
(indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น  
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วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่ท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้  

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

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้  

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีตอบคาถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
หรือไม ่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ  

     (1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด  

     (2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน 
ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)  

     (3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน            
(Man – month)  

     (4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายด้านเวลาและเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

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

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

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

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)  
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ท่ีพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย  
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ  

      (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม  

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

      (3)  ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ  

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

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

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

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

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง

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

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

      (2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก  

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

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability)  
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความ  สามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ 3 ประการคือ  

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

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

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

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

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

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

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)  
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด

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

ด าเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
ในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ  

      (2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาท ิพ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหาย
จากโครงการสร้างเข่ือน  



91 
 

     (3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม    
ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 

1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  

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

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

     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุมมิติ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป  
 

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล 
ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  
 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสินห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได ้ 
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ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

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

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

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

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

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

ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุย ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

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

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  
ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)  
ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)  
ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน)  

2.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริงจาก
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร  
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3.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลขุย  

4.  ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

5.  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

6.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย 
 
 

 
  



ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ต าบลขุย 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลขุย 




