
 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  21) พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง   

(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2564 
………………………………………………………………… 

 

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองควาย ไดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2564 ซึ่งถือวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ .ศ .  2561    
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล            
พ.ศ. 2537 ด้วย 
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  21) พ.ศ.  2564 ของเทศบาลตำบล  
หนองควาย โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง 
www.nongkhwai.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองควายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตำบลหนองควาย 
 

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 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 ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕61 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควายมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะ  
แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   

   

เทศบาลตำบลหนองควาย  จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินโครงการ และเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ของเทศบาลตำบลหนองควาย มีความถูกต้อง  สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1   

 

  เทศบาลตำบลหนองควาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว            
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 

เทศบาลตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  



สารบัญ 
           หน้า 
 

ส่วนที่  1  เหตุผลและความจำเป็น       1  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       2 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)       3 – 4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      3 – 4 
 

 



  ส่วนที่  1    
เหตุผลและความจำเป็น 

 
1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง        
(ฉบับท่ี 21)  พ.ศ. 2564 
  ด้วยโครงการก่อสร้างกล่อง GABION ป้องกันตลิ่งบริเวณเลียบลำน้ำแม่ท่าช้างฝั่งซ้าย  
บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้       
ตามที่ กองช่างได้รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เนื่องจากปัจจุบันบริเวณตลิ่งลำน้ำ      
แม่ท่าช้าง เกิดการทรุดตัวพังทลายเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมทรุดตัวเป็นระยะทาง 24.00 เมตร ทรุดตัวเพ่ิมขึ้น    
เป็นระยะทาง 46.00 เมตร ความ ความยาวรวมของตลิ่งที่ชำรุดเสียหาย 70.00 เมตร จากการทรุดตัว
ของตลิ่งดังกล่าวส่งผลให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นถนนที่คู่ขนานกับลำน้ำแม่ท่าช้างที่ประชาชนชน 
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา เกิดการชำรุดตลอดความยาวของตลิ่งไปด้วย 
 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองควาย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินโครงการ และเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย มีความถูกต้อง  สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบ  
ในการจัดทำงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น ให้ เป็ นอำนาจของคณ ะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ น  สำหรับองค์ การบริห ารส่ วนตำบล                    
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46    
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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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 1,557,000 - - 1 1,557,000

- - - - - - 1 1,557,000 - - 1 1,557,000

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 21)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

รวม

ป 2565 รวม 5 ป

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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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)

เทศบาลตําบลหนองควาย

1 โครงการกอสรางกลอง 1.เพื่อปองกันการ 1.กอสรางกลอง GABION - - - 1,557,000 - รอยละของ 1.ชะลอการพัง กองชาง

GABION ปองกันตลิ่ง และ กัดเซาะตลิ่งและ กวาง 3 เมตร การกอสราง ทลายของตลิ่ง

ซอมแซมถนนคอนกรีต ปองกันอุทกภัย ยาว 70 เมตร แลวเสร็จ ที่ถูกน้ํากัดเซาะ

เสริมเหล็ก บริเวณเลียบลําน้ํา 2.เพื่อใหประชาชน สูง 4 เมตร และบรรเทา

แมทาชาง ฝงซาย หมูที่ 2 ไดรับความปลอดภัย 2.ซอมแซมถนนคอนกรีต ความเดือดรอน

บานฟอน ต.หนองควาย ในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาด จากการเกิด

อ.หางดง จ.เชียงใหม กวาง 2.00 เมตร อุทภัย

ยาว 68 เมตร 2.ประชาชนได

** เปลี่ยนแปลง ** หนา 0.15 เมตร รับความปลอดภัย

บริเวณเลียบลําน้ําแมทาชาง ในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 21)  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)

ฝงซาย หมูที่ 2 บานฟอน

ตําบลหนองควาย

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

เดิม : ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564 หนาที่ 16 ลําดับที่ 10

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 21)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน


	บัญชีสรุป ผ.01
	ย.1.2แผนงานอุตสาหกรรม   (2)

