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ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2564 
………………………………………………………………… 

 

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองควาย ไดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 ซึ่งถือวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ จัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ .ศ .  2561    
ข้อ  22 ในกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว                  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ       
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  อย่าง ไรก็ตามในห้วง เวลา  
ที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้อง ถิ่นดังกล่าว ได้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติด
เช้ือไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และยัง ได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จั งห วัด เชีย ง ใหม่  โดยผู ้ ว่ า
ร า ชก า ร จั งห วัด เ ชีย ง ให ม่ ได้ ใช้ อ ำน าจ ตาม ร ะ เบียบ ก ร ะทร ว งม ห าด ไท ยว่ าด้ว ยก าร จัดทำ
แผนพัฒนา      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 5      วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถ่ินกรณีจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ที่ ชม 0023.3/ว13209 ลงวันที่ 30 
เมษายน  2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถ่ินกรณีการจัดทำและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ระลอกใหม่  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ .ศ.2561 – 2565 เพิ ่ม เติม  (ฉบับที ่  20 )  พ .ศ .  2564 ของเทศบาลตำบล  
หนองควาย โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง 
www.nongkhwai.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองควายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 
                (นายณรงค์   ธิลา) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 

http://www.muangdat.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช%20และ


คำนำ 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ไปแล้ว
เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2562 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน      
พ.ศ. ๒๕61 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควายยังไม่ครอบคลุม  แล ะ มีค ว า ม จ ำ เ ป็น เ ร ่ง ด ่ว น         
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   

   

เทศบาลตำบลหนองควาย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินโครงการ และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาล
ตำบลหนองควาย มีความถูกต้อง  สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ  22   

 

  เทศบาลตำบลหนองควาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว            
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถ่ินต่อไป 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  



สารบัญ 
           หน้า 
 

ส่วนท่ี  1  เหตุผลและความจำเป็น       1 - 2 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       3 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)       4 – 6 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      4 – 6 
 

 



  ส่วนที่  1    
เหตุผลและความจำเป็น 

 
1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม          
(ฉบับท่ี 20)  พ.ศ. 2564 
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาชนท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล        
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้    
 

  เทศบาลตำบลหนองควายได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565  
เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น  ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกีย่วข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนา ท้องถ่ิน โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล ในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  หรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน แต่เมื่อประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว ปรากฏว่างบประมาณในโครงการ/ครุภัณฑ์  มีการแก้ไขจากที่ได้ตั้งไว้ในแผน ฯ    
จึงได้ดำเนินการแก้ไขโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
   

  อย่าง ไรก็ตามในห้วง เวลาที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถ่ินดังกล่าว  ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเ ชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่กำลังระบาด  
ในป ร ะ เท ศ ไทยร ะล อก ให ม่แ ล ะจ าก ราย งานส ถานก าร ณ์โ ร คติด เ ชื้อ ไวร ัส โค โร นา  2019        
(COVID – 19)   โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ชื้อ ไวรัส โค โรนา 
2019 (COVID – 19)  (ศบค. ) ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเช้ือ
2019 (COVID – 19)  เป็นจำนวนมาก  แล ะยัง ได้แพ ร่ ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปในหลายภูมิภาค     
ของประเทศไทย จังหวัดเ ชียงใหม่ โดยผู้ ว่าราชการจังห วัดเชียงใหม่ ได้ใ ช้อำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมห าดไทยว่าด้ว ยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548          
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ .ศ . 2561 ข้อ  5  วรรคสอง  ในการยกเว้นการจัดทำประชาคม
ท้องถ่ิน กรณีการจัดทำแผนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  จะเข้าสู่ภาวะปกติ 



2 
 

ประกอบกับข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ยังมีผู้ติด
เช้ือในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่ งห้ ามจัดงานหรือ      
กิจกรรมใด ๆ ที่มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ          
ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/ว13209    
ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถ่ินกรณีการจัดทำและเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่   
 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองควาย จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน  
และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย   
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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

- - - - - - 1 2,697,000 - - 1 2,697,000

- - - - - - 1 2,697,000 - - 1 2,697,000รวม

ป 2565 รวม 5 ป

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



4

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสนามกีฬา 1.เพื่อกอสรางสนาม 1.งานกอสรางรางระบายน้ํา 2,697,000 รอยละของ 1. เด็ก เยาวชน 

ประจําตําบลหนองควาย กีฬาประจําตําบล คสล. ขนาดกวาง 0.75 เมตร การกอสราง และประชาชน

ระยะที่ 2 2.เพื่อสงเสริมและ ยาว 105.50 เมตร แลวเสร็จ ทั่วไปมีสถานที่

สนับสนุนใหเด็ก ลึก 0.55 เมตร ออกกําลังกาย 

เยาวชน 2.งานกอสรางรางระบายน้ํา 2.เด็ก เยาวชน

และประชาชนในพื้นที่ คสล. ขนาดกวาง 0.20 เมตร  และประชาชน

ไดออกกําลังกาย ยาวรวม 109 เมตร ทั่วไปหางไกล

ใชเวลาวางใหเกิด ลึก 0.30-0.50 เมตร อบายมุขและ

ประโยชนหางไกล 3.ทอระบายน้ํา คสล. สิ่งเสพติด 

จากอบายมุข ขนาด 0.30 เมตร 2. เด็ก เยาวชน 

และสิ่งเสพติด มอก. ชั้น 3 จํานวน 10 ทอน และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน



5

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.งานกอสรางกําแพงกันดิน

คสล. ขนาดความยาวรวม

118 เมตร ขนาดความสูง

0.54-1.45 เมตร

5.งานกอสรางไหลทาง คสล.

ขนาดความกวาง 0.10-7.00

เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

310 ตร.ม.

6.งานกอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 2.10-8.13 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 620 ตร.ม.

7.งานกอสรางลานกิจกรรม

คสล. ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา

800 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร

8.งานขยายเขตระบบไฟฟา

ภายใน ความยาวรวม

118 เมตร กอสราง ณ 

ที่ดินเทศบาลตําบลหนองควาย

หมูที่ 3 บานไรเหนือ

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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