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ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

นายสมพงษ์   นกแก้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย 

 

                                     

       นายสมอาจ   ปานเกิด                                 นางประภาศิริ   ค่ าจุล 
   รองนายกเทศมนตรตี าบลขุย                         รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย 
 

                                   

  นายเกียรติณรงค์   วงเกียรติขจร                           นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย 
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สภาเทศบาลต าบลขุย 
 

     

           นายอ าพล   กล้าหาญ                            นายสิทธิ์   สวมกลาง 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย            รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย 
 

                

        นายสังเวียน   จิตเงินมะดัน                   นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1 
 

        

                                   นางธัญพร   แคนต ิ
                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1 
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สภาเทศบาลต าบลขุย 
 

    

          นายสันต ิ  เหล็กพิมาย                            นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 
 

                                

            นายท านอง   วงศา                                นางสุรัตน ์  ทวยไธสง 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 
 

 

      นางบุญยัง   ทนน  า 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
 

บุคลากร 
นางเสาวภา   ประภาสโนบล  ปลัดเทศบาลต าบลขุย 
นางสุนันทา    เทนไธสง   รองปลัดเทศบาลต าบลขุย 
 

           
 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
นางนุชรี     วุฒิพุทธศาสตร์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นางสาวนิตยา   บุญผูก   นักจัดการงานทั่วไป 
นายยศพล    ทิพย์เนตร   นักพัฒนาชุมชน 
นางสาวสุดาวดี    ปีตะเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวอริษา     อาสสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวณัชชา   พะนะลาบ  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวถนอมศรี   ทันไธสง  พนักงานจ้างทั่วไป 
น.ส.อัญชลี   ทองไทย   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายอรุณ    กล้าหาญ   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายพิสิษฐ์    ศรีแสดง     พนักงานจ้างทั่วไป  
นายธนโชติ    แหงไธสง     พนักงานจ้างทั่วไป  
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 

 

                              

กองคลังเทศบาลต าบลขุย 
นางจิตฐิมา     หยั่งบุญ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสุปรียา    มูลจันทร์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวนิภาพร    เทนไธสง  นักวิชาการคลัง 
นายอุทัย    ชอบการไร่   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นางวรินดา    ชนะค้า   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
นางสาวจารุวรรณ     สันทิพย์  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวพิไลวรรณ    นกแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวอรวรรณ   กล้าหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
กองช่างเทศบาลต าบลขุย 

นายวิษณุกร    ทัดกลาง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายมณี     ค าผาย   คนงานเครื่องสูบน  า 
นางน  าตาล   ทัดกลาง   พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวสุพิชชา   ทนน  า   พนักงานจ้างทั่วไป 

 

         
 

กองการศึกษาเทศบาลต าบลขุย 
นายวิษณุกร    ทัดกลาง  ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา 
 นางสาวคัทลิยา     กัณหา   นักวิชาการศึกษา 

นางสาวจุฬารัตน์      หมั่นการ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวมะลิ      ฤทธิ์ไธสง  ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวพรพิมล     แสนมาศ  ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวขนิษฐา ทันไธสง   ผู้ดูแลเด็ก 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลขุย 

นางสุนันทา    เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวภณิดา    เบื องกลาง  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายกฤษณะ    จันทร์อ่อน  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสุรพล    นิดใหม่   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายชนะชัย    เหล็กพิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายคมสัน   เหล็กพิมาย     พนักงานจ้างทั่วไป 
น.ส. กัณนิกา   ปะทักขินัง   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสงกรานต์   สีหริ่ง   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายขจรลาภ   ทองไทย   พนักงานจ้างทั่วไป 
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วิสัยทศัน ์
 

      
 

 เทศบาลต าบลขุยมีนโยบายในการบริหารงานโดยการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน ส่งเสริม
การเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

เปน็ชมุชนเขม้แขง็ ปลอดยาเสพตดิ เศรษฐกจิพอเพยีง หลอ่เลีย้งชมุชน 
 
ค าขวัญของเทศบาลต าบลขุย คือ 

แหลง่ทรายน้ าจดืชั้นด ีมากมแีหล่งน้ ากกัเกบ็ ต าบลขยุชื่อไมซ่้ า อยูคู่ค่้ าล าทะเมนชัย 
 

พนัธกจิ 
ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ปลอดหนี้สิน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน 
 

จดุมุง่หมายการพฒันา 
1. ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และอยู่อย่างพอเพียง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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รายงานผลการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลขยุ 
แบบที่ 1  การก ากบัการจดัแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชีแ้จง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิงาน 
ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน 

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

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

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

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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แบบที่ 2  แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ค าชีแ้จง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
สว่นที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. เทศบาลต าบลขุย 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สว่นที ่2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิน่ 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

ยุทธศาสตร ์/ แนวทาง 
รวม 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
     1.2  แผนงานการเกษตร 

 
45 
1 

 
329,215,650 

100,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา 
     2.1  แผนงานการศึกษา 

 
24 

 
4,323,520 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตร    
     3.1  แผนงานการเกษตร 

 
6 

 
220,000 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     4.2  แผนงานการศึกษา 
     4.3  แผนงานงบกลาง 
     4.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
2 
1 
3 
4 

 
100,000 
200,000 

7,530,000 
120,000 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสาธารณสขุ 
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
27 

 
1,087,500 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     6.2  แผนงานการพาณิชย์ 

 
99 
2 
5 

 
56,993,491 
2,500,000 
1,423,600 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรมประเพณแีละกฬีา   
     7.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
4 

 
 

370,000 
ยุทธศาสตร์ที ่8  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 
     8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
16 
3 

 
1,140,000 
180,000 
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ยุทธศาสตร ์/ แนวทาง 
รวม 

โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่9  ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 
     9.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
7 

 
 

450,000 
ยุทธศาสตร์ที ่10  ยทุธศาสตรด์้านการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
     10.1  แผนงานสาธารณสขุ 
     10.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     10.3  แผนงานการเกษตร 

 
 
1 
1 
3 

 
 

100,000 
10,000 
170,000 

รวม 254 406,233,761 
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานการเกษตร) 

 

ล าดบัที ่ โครงการ งบประมาณ 
 ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุ ด าเนนิ
การ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการก าจัดวัชพืชต่างๆ ตามแหล่งน้ า
ในเขตเทศบาลต าบลขุย 

100,000   √  

รวมงบประมาณตามเทศบญัญัตทิัง้สิน้ 100,000   1 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลขุย (แผนงานการศกึษา) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
-  ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
-  ส าหรับค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
-  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย (ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

420,980 √   

2 อาหารเสริม(นม) 
(จัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 
1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
-  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลขุย 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 

534,560 √   

3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 20,000 √   

4 โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 10,000 √   

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 
ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา) 

10,000  √  

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000  √  

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000 √  ไม่ใช้
งบประมาณ 

8 โครงการส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 √  ไม่ใช้
งบประมาณ 

9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 10,000  √  

10 โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 10,000 √  ไม่ใช้
งบประมาณ 

11 โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ 5,000  √  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลขุย (แผนงานการศกึษา) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

12 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
(จัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 
1 – ประถมศึกษาปีที่ 6) 
-  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลขุย 

817,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,897,540 8 โครงการ 4 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตร 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานการเกษตร) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000  √  

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 20,000  √  
3 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวทาง

พระราชด าริ 
20,000  √  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 60,000  3 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 20,000 1 โครงการ   

 
 
 
 
 
 

บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20,000  √  

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

15,000  √  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 35,000  2 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานสงัคมสงเคราะห)์ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 √   
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,383,600 √   
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,962,600 √   

รวมงบประมาณตามเทศบญัญัตทิัง้สิน้ 7,376,200 3 โครงการ   
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสาธารณสขุ 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลขยุ (แผนงานสาธารณสขุ) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000  √  

2 โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อาศัยในครอบครัว 
เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส์ 

15,000 √   

3 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 

15,000 √   

4 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

140,000 √   

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์         
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

50,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 240,000 4 โครงการ 1 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
กองชา่ง เทศบาลต าบลขยุ (แผนงานเคหะและชุมชน) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 ดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ / ป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณประโยชน ์

50,000  √  

2 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

800,000 √   

3 ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บอ่พัก วางท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ าในเขตชุมชน ภายในเขตเทศบาล
ต าบลขุย 

1,176,080 √   

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสน้หน้าโรงพยาบาลล า
ทะเมนชัย (ต่อของเดิม 200 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองบัววง 

186,500 √   

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนันต์ถึงหนองเต็ง 
หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

140,700 √   

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มอ่างทองจากบา้น
ยายพูน พิมพ์พิมาย ถึงบ้านยายหนูจี การาม หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ่ 

173,600 √   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
7 ต าบลขุย เชื่อมถึงบา้นมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ต าบล
ช่องแมว 

279,400 √   

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชูศรี 1 หมู่ที่ 5 
บ้านโนนชุมพวง 

245,300 √   

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชูศรี 2 หมู่ที่ 5 
บ้านโนนชุมพวง 

140,700 √   

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไกรทอง   
สีสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บา้นขุย 

48,800 √   

11 เงินชดเชยคา่งานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ (คา่ K) 

100,000  √  

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนาตาลอย 
เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

157,800 √   

13 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกลางบา้นจากบ้านนายชัย เจริญกลาง           
ถึงสามแยกบา้นนายสมศักดิ์ ปานเกิด หมู่ที่ 10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา 

115,800 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 3,614,680 11 โครงการ 2 โครงการ  



21 
 

บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
กองชา่ง เทศบาลต าบลขยุ (แผนงานเคหะและชุมชน) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเส้นทางคุ้มหัว
ท านบ – อ่างหนองไผ่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

171,020 √   

2 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเส้นทางลง
หนองจาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 

70,320 √   

3 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเส้นทางคันคู
หนองกระทุ่ม – ทางลงท่าสงกรานต์ หมู่ที่ 5   
บ้านโนนชุมพวง 

123,050 √   

4 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงหนองท่าเยี่ยม 
บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 

36,130 √   

5 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ        
การระบายน้ าหนองกระทุ่ม – หนองจอก หมู่ที่ 5 
บ้านโนนชุมพวง 

41,660 √   

6 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเส้นทางแยก   
ไปบ้านเขว้า ต าบลโนนยอ หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

44,100 √   

7 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเส้นทาง      
ซอยบ้านตาราม (คุ้มบ้านเก่า) หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

11,270 √   

8 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าสามแยกนาตาลอย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

8,870 √   

9 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงซอยเชื่อม     
คุ้มเมืองยาง – คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

20,620 √   

10 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงซอยบ้างศาล   
ปู่ตา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขุย เชื่อมทางไป
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ต าบลขุย 

56,410 √   

11 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงจากบ้านตา
พัฒนาคุ้มเมืองยางเข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี่ยม) 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

20,630 √   

12 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงต่อคสล. ซอย
หนองเต็ง – ทางสปก. หมู่ที่ 6 บ้านขุย 

88,732 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 692,812 12 โครงการ   
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
กองชา่ง เทศบาลต าบลขยุ (แผนงานการพาณชิ)  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบอ่ใหม่ภายในเขต
เทศบาลต าบลขุย  (ของบประมาณสนบัสนุนจาก
ส่วนราชการ) 

225,100 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 225,100 1 โครงการ   
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณแีละกีฬา 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลขุย (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000  √  

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

100,000 √   

3 โครงการจัดงานประเพณีและพิธีการทางศาสนา 
เช่น งานสงกรานต์ งานเข้าพรรษา ออกพรรษา 
ลอยกระทง บุญกุ้มข้าใหญ่ ฯลฯ 

50,000 √  ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 190,000 2 โครงการ 1 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการพัฒนาเทศโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

15,000 √   

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

120,000 √   

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000  √  

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

270,000 √   

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

25,000 √   

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 350,000  √  

7 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา 

25,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 855,000 5 โครงการ 2 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 20,000 1 โครงการ   

 
 

บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 
กองคลงั เทศบาลต าบลขยุ (แผนงานบรหิารงานทัว่ไป) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 100,000 1 โครงการ   

 
 

บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 10,000 √  ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 15,000  √  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 25,000 1 โครงการ 1 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่9  ยุทธศาสตรด์้านการการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 120,000  √  

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

70,000  √  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 190,000  2 โครงการ  
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บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่10  ยทุธศาสตรด์้านการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานสาธารณสุข) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการจัดหาถังขยะ 50,000  √  

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 50,000  1 โครงการ  

 
 
 
 
 

บัญชตีดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่10  ยทุธศาสตรด์้านการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลขยุ (แผนงานการเกษตร) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ผลการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุด าเนนิการ ไม่ได้
ด าเนนิการ 

1 โครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 30,000 √   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 30,000 1 โครงการ   

 
 




