
  
  

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
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เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 



    

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  

 ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจําเปน 
 เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2563 
 ตามที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  ๒๕62 ไปแลว  นั้น  

  เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  ของ
เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง   ยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง 
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนั้น เ พ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ  9 ให
ยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

           “ขอ 22/2  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดงักลาว” 

           ดังนั้นเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  นี้ข้ึนเพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน 
และเพื่อใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตอไป   และแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  
ในครั้งน้ี  จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   

 
 
 
 
 
 

 



    
 (เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่ตองการ
เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

เน่ืองจากใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ ป จ จุ บั น เ พ่ื อ
ดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยสวนรวม  

วัตถุประสงค 
เพื่อใชในการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

วัตถุประสงค 
เพื่อดําเนินการจัดเก็บและสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง หมูที่ 1 – 6 
ซึ่งมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเดิมซึ่งสาํรวจได
ใน พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 1,560 
ตัว 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สุนัขและแมวที่มีเจาของและไมมีเจาของ
ในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 11 
ชุมชน ทีไ่ดรับการสํารวจและขึ้นทะเบียน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สุนัขและแมวที่มีเจาของและไมมีเจาของ
ในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 11 
ชุมชน ที่ไดรับการสาํรวจและขึ้น
ทะเบียน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :      -        บาท พ.ศ. 2561 :       -       บาท 
พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 30,000  บาท พ.ศ. 2563 : 50,000  บาท 
พ.ศ. 2564 : 30,000  บาท พ.ศ. 2564 : 50,000  บาท 
พ.ศ. 2565 : 30,000  บาท พ.ศ. 2565 : 50,000  บาท 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
สุนัขและแมวที่มีเจาของและไมมีเจาของ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ที่
ไดรับการสํารวจและข้ึนทะเบียน ไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไมนอย
กวา 80 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
สุนัขและแมวที่มีเจาของและไมมีเจาของ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ที่
ไดรับการสํารวจและข้ึนทะเบียน ไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไม
นอยกวา 80 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เขต ทต.เขาชุมทอง ปลอดโรคพิษสุนัขบา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เขต ทต.เขาชุมทอง ปลอดโรคพิษสุนัข
บา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 
(อางจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   หนา 149 ลําดับที่ 23) 

  
  



    

  
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เรื่อง  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2563 
--------------------------------------- 

ดวยเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ 22/2 
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง เปนที่เรียบรอยแลวน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 22 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง โดยใหมีผลนับตั้งแต ณ วันประกาศเปนตนไป   

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ.2563 

                                         
 

                                                      
    (นายไพโรจน   อํานักมณ)ี 

                   นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 
 
 
  

  

  

    

  

  



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2563 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

4 

 
 

180,000 
รวม - - 1 30,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 180,000 

รวมทั้งสิ้น - - 1 30,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 180,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ. ๐1 



 

  
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1  พ.ศ.2563 

เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม 
 1.6 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการเดิม 
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

หนา 149 ลําดับท่ี 23  

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  เดิม    เดิม เดิม เดมิ    
1 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ฉี ด
วคัซีนปองกันและ
ควบคุ มโรคพิษ
สุนัขบา 

สุนัขและแมว 
ที่มีเจาของและ 

ไมมีเจาของ 
ในเขตพื้นที ่

เทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 11 

ชุมชน ที่ไดรับการ
สํารวจและข้ึน

ทะเบียน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 สุนัขและแมว 
ที่มีเจาของและไมมี
เจาของในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง  

ที่ไดรับการสาํรวจ
และข้ึนทะเบียน 

ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาไมนอยกวา 80 

 
 
 
 

 

เขต ทต.เขาชุมทอง 
ปลอดโรคพิษสุนัขบา 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.02 



 

  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1  พ.ศ.2563 
เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม 
 1.6 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

 
  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  เปล่ียนแปลง    เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง    
1 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
เพื่อดําเนินการ
จัดเก็บและ
สํารวจขอมูล
จํานวนสัตว 
(สุนัขและแมว)
ในพื้นที่ 
เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง  
หมูที่ 1 – 6  
ซึ่งมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนจากเดิม
ซึ่งสาํรวจไดใน 
พ.ศ.2562 
จํานวนทั้งสิ้น 
1,560 ตัว 

สุนัขและแมว 
ที่มีเจาของและไมมี

เจาของในพื้นที่
เทศบาลตําบล 

เขาชุมทอง  
11 ชุมชน ที่ไดรับ

การสํารวจ 
และข้ึนทะเบียน 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 สุนัขและแมว 
ที่มีเจาของและไมมี
เจาของในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง  

ที่ไดรับการสาํรวจ
และข้ึนทะเบียน 

ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาไมนอยกวา 80  

เขต ทต.เขาชุมทอง 
ปลอดโรคพิษสุนัขบา 

กอง 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

รวม 1 โครงการ - - - 30,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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