
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           
 

 

                 

 
          

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

  การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ในให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ปี โดยอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ของ
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตลอดจน
การควบคุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้เป็นอย่างดี 
 
                                                                                                                                                          
   

       เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน     
                    กุมภาพันธ์  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สำรบัญ 
 

                          หน้ำ 

ส่วนที่  4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
          -แบบ ผ.07  1 
          -แบบ ผ.01  2 
ภำคผนวก     
 -เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1            
          
 
     
   
 
 
 
 
 
 



 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 2 49,752 2 49,752 2 49,752 – – 6 149,256
(กำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุข สุขภำพอนำมัย ฯ)

รวม 2 49,752 2 49,752 2 49,752 – – 6 149,256
รวมท้ังส้ิน 2 49,752 2 49,752 2 49,752 – – 6 149,256

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี

แบบ ผ. 072. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือป้องกัน และควบคุม ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม 41,460 41,460 41,460 – สุนัขและ สามารถป้องกัน ส านักปลัด

คนปลอดภัยจากโรคพิษ โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล แมวร้อยละ และควบคุมโรค

สุนัขบ้าฯ ในพ้ืนท่ี โดยมีสุนัขจ านวน 1,200 ตัว 90 ได้รับ พิษสุนัขบ้า

และแมวจ านวน  182 ตัว  การฉีด ได้อย่างมี

ข้อมูล ณ มกราคม 2561 วัคซีน ประสิทธิภาพ

*หมายเหตุ : ก าหนดโครงการไว้ 3 ปี

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง 

ก าหนดเขตท้องท่ีท าการฉีดวัคซีน ฯ

ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2560

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

2



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการส ารวจข้อมูล เพ่ือส ารวจจ านวน ส ารวจประชากรสุนัขและแมว ในเขต 8,292 8,292 8,292 – จ านวน มีข้อมูลจ านวน ส านักปลัด

จ านวนสัตว์และข้ึน ประชากรสุนัขและแมว พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประชากร สุนัขและแมวท่ี

ทะเบียนสัตว์ตาม ในพ้ืนท่ี แล้วข้ึนทะเบียน จ านวน 15 หมู่บ้าน (ค่าส ารวจจ านวน สุนัขและแมว เป็นปัจจุบันและ

โครงการสัตว์ปลอดโรค สัตว์ในระบบของกรม สุนัขและแมวตัวละ 3 บาท โดยส ารวจ ท่ีส ารวจได้ ข้ึนทะเบียนสัตว์

คนปลอดภัยจาก ปศุสัตว์ ปีละ 2 คร้ัง ข้อมูล ณ มกราคม 2561 ไม่น้อยกว่า ได้ครบถ้วน

โรคพิษสุนัขบ้าฯ มีจ านวนสุนัข 1,200 ตัว และแมว ร้อยละ 90

182 ตัว)

*หมายเหตุ : ก าหนดโครงการไว้ 3 ปี

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง 

ก าหนดเขตท้องท่ีท าการฉีดวัคซีน ฯ

ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2560

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

3



 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 --------------------------   
1. หลักการ 

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด  

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 1.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นถาม - ตอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  

สรุปความประเด็นการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
-การเพ่ิมเติมพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คือ การเพ่ิมเติมโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และต้อง 

น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง  
-การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คือ เป็นการท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  -การประมาณการราคาโครงการ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการ
น าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย  

2. เหตุผล  
2.1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น รายการ 
เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ รายการเงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นต้น 

/ดังนั้น… 
 



 
 ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี 2561, 2562, 2563  
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ/วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่/เป้าหมาย ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข จ านวน 1,200 
ตัว และ แมว 182 ตัว รวมทัง้สิ้น 1,382 ตวั/งบประมาณ 41,460 บาท 

  2. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ/วัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจจ านวประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ แล้วขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบของ
กรมปศุสัตว์/เป้าหมาย ส ารวจประชากรสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จ านวน 15 
หมู่บ้าน (ค่าส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท ส ารวจปีละ 2 ครั้ง ข้อมูล ณ มกราคม 2561 มีจ านวนสุนัข 
1,200 ตัว และแมว 182 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,382 ตัว)/งบประมาณ 8,292 บาท  

รวมโครงการที่จะต้องเพ่ิมเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จ านวนทั้งสิ้น  
2 โครงการ งบประมาณ 49,752 บาท   

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ข้อ ๒๒ ต่อไป 

3. ความจ าเป็น 

 3.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2561, 2562, 2563   
: เทศบาลเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อก าจัด 

โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที ่ให้หมดไปภายในปี 2563  

 3.2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ปี 2561, 2562, 2563  

: เทศบาลเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือให้มีข้อมูล
จ านวนสุนัขและแมวที่เป็นปัจจุบันและเพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม ตามเอกสาร แบบ ผ.01  

--------------------------  
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