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

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2563 
--------------------------------------- 

เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นแลว ในการประชุมเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2563   

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ขอ 22/1 วรรคสอง จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 
เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง  

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 

                                         
 

                                                      
    (นายไพโรจน   อํานักมณ)ี 

                   นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - 2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  
 ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

------------------------------------------------------ 
เหตุผลและความจําเปน 

 เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
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 วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

           “ขอ 22/1  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ดวย 

 เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหาร
ทองถิน่ประกาศใช” 

     ดังนั้นเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  นี้ขึ้นเพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือให
สามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตอไปและแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2563  ในครั้งนี้  
จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   
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 (เปลี่ยนแปลง)   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 
ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 
ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
1 อุดหนุนโครงการจัดทําหมรับงานประเพณีเทศกาล

งานเดือนสิบ อําเภอรอนพิบูลย 

 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ   
อําเภอรอนพิบูลย 

 

เนื่องจากใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม  

วัตถุประสงค 
1.เพื่อสงเสรมิและอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาวอําเภอรอนพิบูลย ใหคงอยูตอไป                    
๒.เพื่อเผยแพรชื่อเสยีงภาพลักษณ และสงเสริมการ
ทองเท่ียวของจังหวัด 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อสงเสริมและอนุรักษไวซึง่วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวอาํเภอรอนพิบลูยใหคงอยูตอไป 
2.เพื่อเผยแพรช่ือเสียงภาพลักษณและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจงัหวัด  
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.เพื่อรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของจงัหวัด
2.สงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของจังหวัด 
2.สงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 20,000  บาท พ.ศ. 2561 : 20,000  บาท 
พ.ศ. 2562 : 20,000  บาท พ.ศ. 2562 : 20,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 20,000  บาท พ.ศ. 2563 : 50,000  บาท 
พ.ศ. 2564 : 20,000  บาท พ.ศ. 2564 : 20,000  บาท 
พ.ศ. 2565 : 20,000  บาท พ.ศ. 2565 : 20,000  บาท 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80% 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ประชาชนในอําเภอรอนพบิูลย จาํนวน 500 คนได
เขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประเพณีทางพทุธศาสนาไดรับการอนุรักษสบืทอด 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดขีองจังหวัด 
2.สงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา   
 

 
(อางจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หนา 132 ลําดับที่ 16) 
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(เปลี่ยนแปลง)   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

 
ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
2 อุดหนุนโครงการจดังานประเพณีลากพระ         

อําเภอรอนพิบลูย 

 

อุดหนุนโครงการประเพณีลากพระ  
อําเภอรอนพิบลูย 

เนื่องจากใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม  

วัตถุประสงค 
1.เพื่อสงเสริมและอนุรักษไวซึง่วัฒนธรรมอันดีของ
ชาวอําเภอรอนพิบลูย                                     
2.เพื่อเผยแพรช่ือเสยีงภาพลักษณ และสงเสริมการ
ทองเที่ยวของอาํเภอรอนพิบลูยและจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อสงเสริมและอนุรักษไวซึง่วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของอําเภอรอนพบิูลย 
2.เพื่อเผยแพรช่ือเสียง ภาพลักษณและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของอาํเภอรอนพิบลูยและจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.วัดที่เขารวมงานประเพณีลากพระ อาํเภอรอน
พิบูลย จํานวน 45 วัด                                       
2.ประชาชนในเขตอําเภอรอนพิบลูยและอําเภอ
ใกลเคยีงเขารวมงาน จาํนวน 50,000 คน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.วัดที่เขารวมงานประเพณีลากพระ อาํเภอรอน
พิบูลย จํานวน 45 วัด 
2.ประชาชนในเขตอําเภอรอนพิบลูยและอําเภอ
ใกลเคยีงเขารวมงาน จาํนวน 50,000 คน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 30,000   บาท พ.ศ. 2561 : 30,000   บาท 
พ.ศ. 2562 : 30,000   บาท พ.ศ. 2562 : 30,000   บาท 
พ.ศ. 2563 : 30,000   บาท พ.ศ. 2563 : 30,000   บาท 
พ.ศ. 2564 : 30,000   บาท พ.ศ. 2564 : 40,000   บาท 
พ.ศ. 2565 : 30,000   บาท พ.ศ. 2565 : 40,000   บาท 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
๑.ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมีการสืบสานอยางตอเน่ือง
๒.ประชาชนตําบลควนเกยมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการคา
ขายในงานเฉลี่ย 100,000 บาทตอหมูบาน 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1.ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมีการสืบสานอยาง
ตอเน่ือง 
2.ประชาชนตําบลควนเกยมีรายไดเพิ่มข้ึนจาก
การคาขายในงานเฉลี่ย 100,000 บาทตอหมูบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑.ประชาชนตําบลควนเกยเขารวมโครงการ จาํนวน 
5,000 คน                                                  
๒.ประชาชนตําบลควนเกยมีความสุข 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑.ประชาชนตําบลควนเกยเขารวมโครงการ จาํนวน 
5,000 คน                                                  
๒.ประชาชนตําบลควนเกยมีความสุข 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา   
 

 
(อางจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หนา 133 ลําดับที่ 17) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3  พ.ศ.2563 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 
1.1 แผนงานการศาสนา
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

2 50,000 
 
 

2 50,000 
 
 

2 80,000 
 
 

2 60,000 
 

2 60,000 
 

10 300,000 

รวม 2 50,000 2 50,000 2 80,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 
รวมทั้งสิ้น 2 50,000 2 50,000 2 80,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 
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 แบบ ผ. ๐1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3  พ.ศ.2563 
เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 

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

โครงการเดิม 
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ลําดบัที่ 16 หนา 132  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการจัดทําหมรับงาน
ประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ อําเภอ
รอนพิบูลย 
 

1. เ พื่อ ส ง เ ส ริ ม
และอนุรักษไวซึ่ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีอันดีงาม
ของชาวอําเภอ
รอนพิบูลย ใหคง
อยูตอไป 
๒.เพื่ อเ ผยแพร
ชื่ อ เ สี ย ง
ภาพลักษณ และ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
จังหวัด 

1.เพื่อรวมสืบสาน
ประเพณ ี วฒันธรรม
อันดีของจังหวัด 
2.สงเสริมการ
ทองเทีย่วของทองถ่ิน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80% 

ประเพณีทางพทุธ
ศาสนาไดรับการ
อนุรักษสืบทอด 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3  พ.ศ.2563 

เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 
 

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

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      เปล่ียนแปลง      

1 อุดหนุนโครงการประเพณี      
บุญสารทเดือนสิบ  อาํเภอรอน
พิบูลย 

1.เพื่อสงเสริม
และอนุรักษไว
ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของชาว
อําเภอรอน
พิบูลยใหคงอยู
ตอไป 
2.เพื่อเผยแพร
ช่ือเสียง
ภาพลักษณและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวของ
จังหวัด 

1.เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของจังหวัด 
2.ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเที่ยวของทองถ่ิน 

20,000 20,000 50,000 20,000 20,000 ประชาชนในอําเภอ
รอนพิบลูย จํานวน 
500 คนไดเขารวม 

1.เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของจังหวัด 
2.สงเสริมการ
ทองเที่ยวของทองถ่ิน 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3  พ.ศ.2563 
เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 

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

โครงการเดิม 
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ลําดบัที่ 17 หนา 133  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการจดังานประเพณ ี 
ลากพระ อาํเภอรอนพิบลูย 

 

1. เ พื่อ ส ง เ ส ริ ม
และอนุรักษไวซึ่ง
วัฒนธรรมอัน ดี
ของชาวอําเภอ
ร อ น พิ บู ล ย        
2. เพื่อ เผยแพร
ชื่ อ เ สี ย ง
ภาพลักษณ และ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
อําเภอรอนพิบูลย
แ ล ะ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

1.วัดที่เขารวมงาน
ประเพณีลากพระ 
อําเภอรอนพิบลูย 
จํานวน 45 วดั     
2.ประชาชนในเขต
อําเภอรอนพิบลูย
และเภอใกลเคียงเขา
รวมงาน จํานวน 
50,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑.ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานอยางตอเน่ือง  
๒.ประชาชนตําบล
ควนเกยมีรายได
เพิ่มข้ึนจากการคา
ขายในงานเฉลี่ย 
100,000 บาทตอ
หมูบาน 

๑.ประชาชนตําบล
ควนเกยเขารวม
โครงการ จาํนวน 
5,000 คน         
๒.ประชาชนตําบล
ควนเกยมีความสุข 

 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3  พ.ศ.2563 

เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 
 

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

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

       เปล่ียนแปลง    

2 อุ ด ห นุน โ ค ร ง ก า รป ร ะ เพ ณี      
ลากพระ อําเภอรอนพิบูลย 

 

1.เพื่อสงเสริม
และอนุรักษไว
ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณอีันดี
งามของอาํเภอ
รอนพิบลูย  
2.เพื่อเผยแพร
ช่ือเสียง 
ภาพลักษณและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวของ
อําเภอรอน
พิบูลยและ
จังหวัดนคร 
ศรีธรรมราช 

1.วัดที่เขารวมงาน
ประเพณีลากพระ 
อําเภอรอนพิบลูย 
จํานวน 45 วดั 
2.ประชาชนในเขต
อําเภอรอนพิบลูย
และอําเภอใกลเคยีง
เขารวมงาน จํานวน 
50,000 คน 

30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 1.ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานอยางตอเน่ือง 
2.ประชาชนตําบล
ควนเกยมีรายได
เพิ่มข้ึนจากการคา
ขายในงานเฉลี่ย 
100,000 บาทตอ
หมูบาน 

๑.ประชาชนตําบล
ควนเกยเขารวม
โครงการ จาํนวน 
5,000 คน                   
๒.ประชาชนตําบล
ควนเกยมีความสุข 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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