
 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
แก้ไข  (ฉบับที่  19)  พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองควาย 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข 

(ฉบับท่ี 19)  พ.ศ. 2564 
………………………………………………………………… 

 

  ดวยเทศบาลตําบลหนองควาย ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565
แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหาร   
 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561  จึงประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลหนองควาย  โดยมีผลบังคับ
ใชนับแตวันประกาศใชเปนตนไป  หากทานใดสนใจสามารถดูรายละเอียดไดทาง www.nongkhwai.go.th  
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหนองควาย และบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหนองควาย 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
                (นายณรงค   ธิลา) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย 
 
 



คำนำ 
 

  เทศบาลตำบลหนองควาย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ไปแล้ว
เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ที่ประกาศใช้นั้นมีโครงการ 
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ซึ่งมิได้ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด 
 

  เทศบาลตำบลหนองควาย จึงมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ. 2548  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

  เทศบาลตำบลหนองควาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถ่ินต่อไป 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  



สารบัญ 
          หน้า 

 

ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็น       1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)      2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)      3 - 6 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน     3 - 6 
  - แผนงานเคหะและชุมชน      3 - 6 
        



  ส่วนที่  1    
เหตุผลและความจำเป็น 

 
1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข (ฉบับท่ี 19)   

พ.ศ. 2564 
ตามที่ เทศบาลตำบลหนองควายได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565  

เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนัน้ 
 

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ได้แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าทำให้งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม  การแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  
ในครั้งนี้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยก า รจัดท ำแผ นพัฒ น าอ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พ.ศ. 2548  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นชอบ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน และลงนามประกาศใช้
แผนแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้  
และแจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบ ต าม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนา
ที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองควายจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565
แก้ไข (ฉบับที่  19) พ.ศ. 2564 นี้ ข้ึน เพื่อให้มีโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม อีกทั้งใช้เป็นกรอบ   
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
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แบบ ผ. 01

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

- - - - - - 4 872,000 - - 4 872,000

- - - - - - 4 872,000 - - 4 872,000

- - - - - - 4 872,000 - - 4 872,000

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รวม

รวมทั้งสิ้น

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2565 แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่  2  บานฟอน เดิม

1 โครงการขยายระบบจําหนาย เพื่อใหมีแสงสวางทั่วถึง ความยาว 680.00 เมตร - - - 250,000 - จํานวนครัวเรือน มีแสงสวางอยางทั่วถึง ปองกัน กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 2 ลดอุบัติเหตุ สรางความ บริเวณซอย 1 (ไมแดงถึง ใหม ที่ไดใชไฟฟา และลดอุบัติเหตุและสราง

บานฟอน ปลอดภัยในชีวิตและ เขตหนองควาย) หมูที่ 2 315,200 เพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและ

**แกไข** ทรัพยสินของประชาชน บานฟอน ทรีพยสิน

* ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

หนาที่ 71 ลําดับที่ 3*

รวม 1  โครงการ 0 0 0 315,200 0

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2564 แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2564 แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หมูที่  5  บานหนองควาย เดิม

2 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ความยาว 300 เมตร - - - 300,000 - รอยละการขยาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนน อยางทั่วถึง บริเวณถนนสายหลักถึง ใหม เขตระบบจําหนาย

สายหลักถึงระบบประปา ระบบประปา หมูที่ 5 428,500 ไฟฟาสาธารณะ

หมูที่ 5 บานหนองควาย บานหนอควาย แลวเสร็จ

* ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

หนาที่ 74 ลําดับที่ 6*

รวม 1  โครงการ 0 0 0 428,500 0
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2564 แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หมูที่ 10 บานนาบุก เดิม

3 โครงการขยายระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ความยาว 70.00 เมตร - - - 40,000 - รอยละการขยาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย 3 อยางทั่วถึง บริเวณซอย 3 หมูที่ 10 ใหม เขตระบบจําหนาย ทั่วถึง

หมูที่ 10 บานนาบุก บานนาบุก 55,100 ไฟฟาสาธารณะ

แลวเสร็จ

* ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

หนาที่ 77 ลําดับที่ 9*

รวม 1  โครงการ 0 0 0 55,100 0
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2564 แกไข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เดิม

4 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ความยาว 70.00 เมตร - - - 40,000 - รอยละการขยาย ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย 8 อยางทั่วถึง บริเวณซอย 8 หมูที่ 10 ใหม เขตระบบจําหนาย

หมูที่ 10 บานนาบุก บานนาบุก 73,200 ไฟฟาสาธารณะ

แลวเสร็จ

รวม 1  โครงการ - - - 73,200 -

รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ - - - 872,000 -
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