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ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

นายสมพงษ์   นกแก้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย 

 

                                                               

       นายอ าพล   กลา้หาญ                                 นางประภาศิริ   ค่ าจุล 
   รองนายกเทศมนตรตี าบลขุย                         รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย 
 

                                                   

  นายเกียรติณรงค์   วงเกียรติขจร                       นายสังเวียน   จิตเงินมะดัน
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย 
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สภาเทศบาลต าบลขุย 
 

 
นายสิทธิ์   สวมกลาง 

ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย 

 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย 

 
นางเสาวภา   ประภาสโนบล 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลขุย 

                                                           
           นายบรรจบ   หมั่นการ                           นายศรัณย์   ด้านจันทรา 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต  
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           นายวิชัย   ค้ากระบือ                          นายบัณฑิต   จิตเงินมะดัน 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1 

 
นายสันติ   มามาก 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 1 

                                                             
          นายสันต ิ  เหล็กพิมาย                          นางสุรัตน์   ทวยไธสง 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 

                                                            
        นายชลอ   ช่างโคตรพะเนา                          นายท านอง   วงศา                                 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขต 2 

 
นายเฉลิมพล   สนุนไพบูลย์ 

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 
นางสาวกนกวรรณ   ซาเหลา  นักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวสุดาวดี    ปีตะเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวถนอมศรี   ทันไธสง  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวอัญชลี   ทองไทย   พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวแก้วใจ   มนัสศิลา   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายพิสิษฐ์    ศรีแสดง     พนักงานจ้างทั่วไป  
นายธนโชติ    แหงไธสง     พนักงานจ้างทั่วไป  
นายสมบัติ   บุญวรรณ   พนักงานจ้างทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 

                      

                     
กองคลังเทศบาลต าบลขุย 

นางจิตฐิมา     หยั่งบุญ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสุปรียา    มูลจันทร์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวนิภาพร    เทนไธสง  นักวิชาการคลัง 
นายเทพพร   ชะระตะคุ   เจ้าพนักงานธุรการ 
นางวรินดา    ชนะค้า   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
นางสาวจารุวรรณ     สันทิพย์  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวพิไลวรรณ    นกแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวอรวรรณ   กล้าหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
กองช่างเทศบาลต าบลขุย 

นางนุชรี   วุฒิพุทธศาสตร์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
นางน  าตาล   ทัดกลาง   พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวสุพิชชา   ทนน  า   พนักงานจ้างทั่วไป 

 

           
 

กองการศึกษาเทศบาลต าบลขุย 
นางสุนันทา    เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 นางสาวคัทลิยา     กัณหา   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวจุฬารัตน์      หมั่นการ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวขนิษฐา   ทันไธสง   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
นางสาวมะลิ   ฤทธิ์ไธสง   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) 
นางสาวมลติญา   วนกลาง  พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) 
นางสาววิไลลักษณ์   แก้วนิล  พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการในเทศบาลต าบลขุย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลขุย 

นางสุนันทา    เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวภณิดา    เบื องกลาง  พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวกัณนิกา   ปะทักขินัง  พนักงานจ้างทั่วไ 
นายกฤษณะ    จันทร์อ่อน  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสุรพล    นิดใหม่   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายชนะชัย    เหล็กพิมาย  พนักงานจ้างทั่วไป 
นายคมสัน   เหล็กพิมาย     พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสงกรานต์   สีหริ่ง   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายขจรลาภ   ทองไทย   พนักงานจ้างทั่วไป 
นายภาคภูมิ   อยู่สุข   พนักงานจ้างทั่วไป 
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วิสัยทศัน ์
 

      
 

เทศบาลต าบลขุยมีนโยบายในการบริหารงานโดยมีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน ส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
พ้ืนที่ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ยั่งยืน ” 
 

พนัธกิจ 
ท ำให้ประชำชนอยู่ดีกินดี ปลอดหนี้สิน มุ่งพัฒนำท้องถิ่นทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เศรษฐกิจ สังคม 

กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และชุมชน 
 

จุดมุง่หมำยกำรพฒันำ 
1.  ประชำชนทุกเพศทุกวัยมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบและตำมอัธยำศัย 
2.  เป็นชุมชนที่น่ำอยู่ มีระบบสำธำรณูปโภคท่ีทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
3.  ประชำชนได้ใช้เส้นทำงคมนำคมท่ีมำตรฐำน ปลอดภัยใช้งำนได้ดี และครอบคุลมทุกพ้ืนที่ 
4.  ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้และอยู่อย่ำงพอเพียง 
5.  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
6.  ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.  เป็นชุมชน สังคม ที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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รำยงำนผลกำรตดิตำมประเมนิผลแผนพฒันำเทศบำลต ำบลขยุ 
แบบที่ 1  กำรก ำกบักำรจดัแผนยุทธศำสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค ำชีแ้จง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
มีกำร

ด ำเนนิงำน 
ไม่มกีำร

ด ำเนนิงำน 

สว่นที ่1  คณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่น 
1.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3.  มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
4.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
5.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
6.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

สว่นที ่2  กำรจดัท ำแผนกำรพัฒนำทอ้งถิน่ 
7.  มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล 
8.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน 
9.  มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถำนภำพกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
10.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ศักยภำพของท้องถิ่น 
11.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 
12.  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
13.  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
14.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
15.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
16.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
17.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ 
18.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ 
 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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แบบที่ 2  แบบตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ค ำชีแ้จง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
สว่นที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. เทศบำลต ำบลขุย 
2. รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

สว่นที ่2  ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำท้องถิน่ 
1. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำง 
รวม 

โครงกำร งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที ่1  ยุทธศำสตรก์ำรสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำริ 
     1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 
     1.2  แผนงำนกำรเกษตร 

 
45 
1 

 
329,215,650 

100,000 

ยุทธศำสตร์ที ่2  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ 
     2.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

 
24 

 
4,457,680 

ยุทธศำสตร์ที ่3  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรเกษตร    
     3.1  แผนงำนกำรเกษตร 

 
6 

 
220,000 

ยุทธศำสตร์ที ่4  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสงัคม 
     4.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
     4.2  แผนงำนกำรศึกษำ 
     4.3  แผนงำนงบกลำง 
     4.4  แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

 
2 
1 
3 
4 

 
100,000 
200,000 

7,530,000 
120,000 

ยุทธศำสตร์ที ่5  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสำธำรณสขุ 
     5.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

 
28 

 
1,112,500 

ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน   
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

     6.2  แผนงำนกำรพำณิชย์ 

 
111 
2 
5 

 
63,476,471 
2,500,000 
1,423,600 

ยุทธศำสตร์ที ่7  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว ศำสนำ-
วฒันธรรมประเพณแีละกฬีำ   
     7.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 
4 

 
 

370,000 
ยุทธศำสตร์ที ่8  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมอืงทีด่ี 
     8.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
     8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
16 
3 

 
1,190,000 
180,000 
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ยุทธศำสตร ์/ แนวทำง 
รวม 

โครงกำร งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที ่9  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 
     9.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 
8 

 
 

540,000 
ยุทธศำสตร์ที ่10  ยทุธศำสตรด์้ำนกำรอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
     10.1  แผนงำนสำธำรณสขุ 
     10.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
     10.3  แผนงำนกำรเกษตร 

 
 
1 
1 
3 

 
 

50,000 
10,000 
170,000 

รวม 268 412,965,901 
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่1  ยุทธศำสตรก์ำรสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำริ 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนกำรเกษตร) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรก ำจัดวัชพืชต่ำงๆ ตำมแหล่งน้ ำในเขต
เทศบำลต ำบลขุย 

50,000  √  

รวมงบประมำณตำมเทศบญัญัตทิัง้สิน้ 50,000  1 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่2  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลขุย (แผนงำนกำรศกึษำ) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 
-  ค่ำจัดซื้ออำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลขุย 
-  ส ำหรับค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนศูนย์พัฒนำ  
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลขุย 
-  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขุย (ค่ำหนังสือ
เรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

502,450 371,680   

2 อำหำรเสริม(นม) 
(จัดสรรส ำหรับเด็กอนุบำล เด็กประถมศึกษำปีที่ 
1 – ประถมศึกษำปีที่ 6 และเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก) 
-  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เทศบำล
ต ำบลขุย (โรงเรียนบ้ำนขุยวิทยำ , โรงเรียน   
หนองไผ่พิทยำคม) 
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขุย 

679,160 508,135.78   

3 โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ 30,000 26,435   

4 โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 5,000  √  

5 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 
ด้ำน (ด้ำนสังคม อำรมณ์ จิตใจ และสติปัญญำ) 

10,000  √ ด ำเนินกำรโดย
ใชง้บประมำณ 

สปสช. 

6 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

10,000  √  

7 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 
     -  โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 
     -  โครงกำรส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

30,000 √  ไม่ใช้
งบประมำณ 

8 โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด 10,000  √  

9 โครงกำรปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ 5,000  √  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ที ่2  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลขุย (แผนงำนกำรศกึษำ) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

10 เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน 
(จัดสรรส ำหรับเด็กอนุบำล เด็กประถมศึกษำปีที่ 
1 – ประถมศึกษำปีที่ 6) 
-  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เทศบำล
ต ำบลขุย (โรงเรียนบ้ำนขุยวิทยำ , โรงเรียน 
หนองไผ่พิทยำคม) 

988,000 976,240   

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 2,269,610 5 โครงกำร 
1,882,490.78 

5 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่3  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรเกษตร 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนกำรเกษตร) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 10,000  √  
2 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
20,000  √  

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 30,000  2 โครงกำร  

 
 
 

 
 

บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่4  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสงัคม 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000  √  

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 10,000  1 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่4  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสงัคม 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่ 10,000  √  

2 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ 

10,000  √  

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 20,000  1 โครงกำร  

 
 
 
 
 

บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่4  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสงัคม 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนงบกลำง) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 5,000,000 4,736,500   
2 เบี้ยยังชีพคนพิกำร 3,000,000 2,823,200   
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000   

รวมงบประมำณตำมเทศบญัญัตทิัง้สิน้ 8,030,000 3 โครงกำร 
7,589,700.00 
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่5  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสำธำรณสขุ 
กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนสำธำรณสขุ) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรวำงแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อ
แก้ไขปัญหำสุนัขและแมวจรจัด 

5,000  √  

2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์           
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฬำฯ           
กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 

35,000 18,630   

3 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000  √  

4 โครงกำรเพิ่มทักษะกำรพูดคุยของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อำศัยในครอบครัว 
เรื่อง ส่งเสริมอนำมัยเจริญพันธ์เพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไขปัญหำ 
โรคเอดส์ 

10,000  √  

5 โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 150,000 138,850   
6 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำร

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) และกำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัยเพื่อกำร
ป้องกันตนเอง 

10,000  √  

7 เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

140,000 140,000   

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 370,000 3 โครงกำร 
297,480 

4 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมำณจำกส ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำต ิ(สปสช.) 

ยุทธศำสตร์ที ่5  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสำธำรณสขุ 
กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนสำธำรณสขุ) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและพัฒนำกำร 
1000 แรกแห่งชีวิต 

12,000 12,000   

2 โครงกำรเฝ้ำระวังในประชำชนสัญญำณเตือนภัย
หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองในชุมชน 

18,000 18,000   

3 โครงกำรรณรงค์ตรวจคัดกรองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและส่งเสริมสุขภำพตนเองของ
ประชำชน 35 ปีขึ้นไป 

22,000 22,000   

4 โครงกำรเฝ้ำระวังสำรพิษตกค้ำงในเกษตรกร 20,000 20,000   
5 โครงกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 
12,250  √ ด ำเนินกำรโดย

ใช้งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ 

6 โครงกำรชุมชนร่วมใจท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์
ยุงลำยและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
ปีงบประมำณ 2564 

12,250 12,250   

7 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตที่ดีในวัยผู้สูงอำยุ 
และกลุ่มคนพิกำร 

34,050  √  

8 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรจมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำ
กว่ำ 15 ปี 

25,000  √  

9 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 
ด้ำน (ด้ำนสังคม อำรมณ์ จิตใจ และสติปัญญำ) 

11,000 11,000   

10 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกในเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน 

11,800 11,800   

11 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้ำ 
ปำก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

10,000 10,000   

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 46,194 46,194   

13 โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคระบำดในท้องถิ่น 65,635 65,635   

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 300,179 10 โครงกำร 
228,879 

3 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
กองชำ่ง เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนเคหะและชุมชน) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 ดูแลรักษำและคุ้มครองที่สำธำรณะ / ป้องกันกำรบุก
รุกที่สำธำรณประโยชน ์

20,000 √  ไม่ใช้
งบประมำณ 

2 เงินชดเชยคำ่งำนสิ่งก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรบั
รำคำได้ (คำ่ K) 

30,000  √  

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย      
ถังประปำไปบำ้นหนองไผ่ หมู่ที ่7 หมู่ที่ 1 
บ้ำนหนองบัววง 

110,600 110,000   

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย     
ศิลป์ไพบูลย์ หมู่ที่ 3 บำ้นหนองโป่ง 

188,800 188,000   

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมลคล 
(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก  

52,600 46,000   

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคุ้มหัว
ท ำนบ (ขึ้นอ่ำงหนองไผ่ 2) ต่อของเดิม หมู่ที่ 4 บ้ำน
หนองสะแก 

451,000 451,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูศรี 3 
หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนชุมพวง 

192,000 192,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำน
นำยแทน  ทองไทย หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนชุมพวง 

203,000 203,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำง
บ้ำนสท.สังเวียน ถึงนำตำชั้น หมู่ที่ 6 (ต่อของเดิม) 
บ้ำนขุย 

104,000 103,000   

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกสำม
แยกทำงลงอ่ำงหนองไผ่ 1 ถึงต้นสะเดำสวนพ่อบัวลำ 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองไผ ่

409,000 409,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกหน้ำ
ศูนย์พัฒนำเด็กหนองไผ่ ถึงสระหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองไผ่ 

180,000 180,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
กองชำ่ง เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนเคหะและชุมชน) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นป่ำชำ้ 
หมู่ที่ 10 (ต่อของเดิม) บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ 

305,000 305,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 2,246,000 11 โครงกำร 
2,187,000 

1 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
โอนงบประมำณเพิ่มเติม 

ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
กองชำ่ง เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนเคหะและชุมชน)  

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย    
หนองเต็ง หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย 

116,800 116,000   

2 ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน้ ำ บอ่พัก วำงท่อระบำย
น้ ำ รำงระบำยน้ ำซอยหนองเต็ง หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย 

214,110 212,000   

3 โครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน้ ำ บ่อพัก วำงท่อ
ระบำยน้ ำ รำงระบำยน้ ำซอยข้ำงบ้ำนนำงสมัย  ทอง
ไทย หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย 

386,000 384,000   

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำก     
สำมแยกนำตำลอย ถึงบ้ำนนำยถวิล  นิลบ่อ หมู่ที่ 6 
บ้ำนขุย 

119,000 119,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำ
หน้ำที่พักสงฆ์ หมู่ที่ 6 บำ้นขุย 

209,000 209,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำน
นำยพนัภูพำ กันหำไธสง ลงไปอ่ำงหนองไผ่2 หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองไผ่ 

104,000 104,000  กันเงิน
งบประมำณ 

กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 1,148,910 6 โครงกำร 
1,144,000 
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
เงนิอุดหนนุเฉพำะกจิจำกกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
กองชำ่ง เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนเคหะและชุมชน) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลขุยแห่ง
ที่ 2 หนองไผ่ เทศบำลต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมน
ชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

30,700 30,000  เงินอุดหนุน
เฉพำะกจิ 

2 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนอง
บัววง หมู่ที่ 1 ไปบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,522,000 1,090,000  เงินอุดหนุน
เฉพำะกจิ 

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7 เชื่อมถึงโรงพยำบำลล ำทะเมนชัย 
ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ 

8,994,000 6,185,000  เงินอุดหนุน
เฉพำะกจิ 

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7 ต ำบลขุย เชื่อมโยงถึงโรงพยำบำลล ำ
ทะเมนชัย บ้ำนหนองบัววง หมู่ที่ 1 ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

2,809,000 2,100,000  เงินอุดหนุน
เฉพำะกจิ 
(เหลือจ่ำย) 

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทำงลัดจำก
บ้ำนหนองบัววง หมู่ที่ 1 ไปบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ 

430,000 430,000  เงินอุดหนุน
เฉพำะกจิ 
(เหลือจ่ำย) 

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำน
หนองโป่ง เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก (ต่อ
ของเดิม) ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ 

1,456,900 1,445,097
.75 

 เงินอุดหนุน
เฉพำะกจิ 
(งบกลำง 

เศรษฐกิจฐำน
รำก) 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 15,242,600 6 โครงกำร 
11,280,097.75 
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่7  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว ศำสนำ-วฒันธรรมประเพณแีละกีฬำ 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลขุย (แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000  √  

2 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 
   -  โครงกำรจัดงำนประเพณีและพิธีกำรทำง
ศำสนำ เช่น งำนสงกรำนต์ งำนเข้ำพรรษำ  
ออกพรรษำ ลอยกระทง บุญกุ้มข้ำใหญ่ ฯลฯ 
   -  โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี เช่น วันปิยมหำรำช 
วันแม่แห่งชำติ วันพ่อแห่งชำติ ฯลฯ 

150,000 45,730   

3 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวง
มำลำ 

12,000 2,000   

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 202,000 2 โครงกำร 
47,730 

1 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่8  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมอืงทีด่ี 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรพัฒนำเทศโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

5,000 5,000   

2 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชน 

120,000  √  

3 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000  √  

4 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
ที่ด ี

250,000  √  

5 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องเก่ียวกับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

10,000  √  

6 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 200,000 117,482.10   

7 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 10,000 √  ไม่ใช้
งบประมำณ 

8 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) อ ำเภอล ำทะเมนชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

25,000 25,000   

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 640,000 4 โครงกำร 
147,482.10 

4 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่8  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมอืงทีด่ี 
กองคลงั เทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ยงัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

10,000 √  ไม่ใช้
งบประมำณ 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 10,000 1 โครงกำร   

 
 
 

 
 

บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่8  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมอืงทีด่ี 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรประชุมประชำคม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 10,000 √  ไม่ใช้
งบประมำณ 

2 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 10,000  √  

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 20,000 1 โครงกำร 1 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่9  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธิภำพด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ       
สำธำรณภัย 

20,000 9,998   

2 โครงกำรป้องกันและบรรเทำภัยหนำว 50,000  √  

3 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

70,000  √  

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 140,000 1 โครงกำร 
9,998 

2 โครงกำร  
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บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่10  ยทุธศำสตรด์้ำนกำรอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนสำธำรณสุข) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 10,000 √  ไม่ใช้
งบประมำณ 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 10,000 1 โครงกำร   

 
 
 
 
 

บัญชตีดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที ่10  ยทุธศำสตรด์้ำนกำรอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลขยุ (แผนงำนกำรเกษตร) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

หมำยเหต ุด ำเนนิกำร ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

1 โครงกำร “รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน” 
จัดกิจกรรมจิตอำสำร่วมกลับอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
หน่วยงำนรำชกำร ประชำชนในชุมชน เพื่อก ำจัด
วัชพืชในแหล่งน้ ำ ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อเป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำเพ่ือ
ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และร่วมกันปลูกต้นไม้
เพ่ือเพ่ิมที่ป่ำไม้ให้อุดมสมบูรยิ่งขึ้น 

20,000 5,000   

รวมงบประมำณทัง้สิน้ 20,000 1 โครงกำร 
5,000 

  

 
 



 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรม / โครงการ 
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

        

   
 
 
 
 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

      
 

      
 

      

      



      
 

      

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 
     

      



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสรา้งเสรมิคุณภาพชีวติที่ดแีกป่ระชาชน 
 

      
 

      
 

      
 

      



 

      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

       
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      




