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   ส่วนที่  1    
เหตุผลและความจำเป็น 

 
1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม        
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 16)  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควายมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ และกองช่างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย   

 

จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง 
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม    
การเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ในครั้งนี้             
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน       
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา   
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พ ร้อ มทั ้ งปิดป ระกาศ ให้ป ระชาชนทราบ โดย เปิด เผ ย      
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

 

ดังนั้น  เทศบาลตำบลหนองควายจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่ ม เติ ม   และเปลี่ ยนแปลง  (ฉบับที่   16 )  พ .ศ . 2564  นี้ ข้ึน  โดยถือปฏิบั ติตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ  22/1    

 



 

รายละเอียดโครงการที่  เพิ่มเติม   

และเปลีย่นแปลง 
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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

เดิม เดิม

1 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนไดมี *อาคารสํานักงาน คสล. - 4,996,000 - - - จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล กองชาง

ตําบลหนองควาย สนามกีฬา สถานที่ออก 2 ชั้น กวาง 18.00 ม. หนองควายมีสนาม

*งานกอสรางอาคาร กําลังกาย ยาว 20.00 ม. พื้นที่ ** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 สถานที่ออกกําลังกาย

สํานักงาน 2 ชั้น ใชสอยไมนอยกวา หนาที่  126  ลําดับที่ 213 ประชาชนมีสนาม

*งานกอสรางลานกิจกรรม 377.00 ตร.ม. กีฬาเพื่อออกกําลังกาย

อเนกประสงค คสล. *ลานกิจกรรม

อเนกประสงค คสล.

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

557.00 ตร.ม.

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
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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 ม.

เปลี่ยนเปน เปลี่ยนเปน

โครงการกอสรางสนามกีฬา 1. งานกอสรางอาคาร - - - - -

ประจําตําบลหนองควาย สํานักงาน 3 ชั้น

*งานกอสรางอาคาร ขนาดกวาง 5.40 เมตร

สํานักงาน 3 ชั้น ยาว 38.00 เมตร

*งานกอสรางลานกิจกรรม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

อเนกประสงค คสล. 610.00 ตารางเมตร

2. งานกอสรางลาน

กิจกรรมอเนกประสงค

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปลี่ยนเปน แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

255.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปลี่ยนเปน แผนงานเคหะและชุมชน
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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 เพื่อใหประชาชนไดมี 1. งานกอสรางอาคาร - - - 1,020,000 - จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล กองชาง

ประจําตําบลหนองควาย สนามกีฬา สถานที่ออก สํานักงาน 3 ชั้น หนองควายมีสนาม

*งานกอสรางอาคาร กําลังกาย ขนาดกวาง 5.40 เมตร สถานที่ออกกําลังกาย

สํานักงาน 3 ชั้น ยาว 38.00 เมตร ประชาชนมีสนาม

*งานกอสรางลานกิจกรรม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา กีฬาเพื่อออกกําลังกาย

อเนกประสงค คสล. 610.00 ตารางเมตร

2. งานกอสรางลาน

กิจกรรมอเนกประสงค

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

255.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 ม.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เดิม

1 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด - - 2,500,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมนอยกวา 170

กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ดังนี้ 1) จุน้ําไดไมนอยกวา 

6,000 ลิตร 2) น้ําหนักของรถ

รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

12,000 กิโลกรัม 3) เปนราคา

พรอมปมและอุปกรณ จํานวน

1 คัน (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานัก

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขและเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1



7

หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

งบประมาณ ธันวาคม 2562)

เปลี่ยนแปลง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 7,500 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมนอยกวา 170

กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ดังนี้ 1) จุน้ําไดไมนอยกวา 

6,000 ลิตร 2) น้ําหนักของรถ

รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

12,000 กิโลกรัม 3) เปนราคา

พรอมปมและอุปกรณ จํานวน
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หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

1 คัน (เปนรายการที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ)
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หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

เดิม

2 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด - - 4,500,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 7,500 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170

กิโลวัตต แบบกระบะเททายติดตั้ง

เครนสลิงไฮโดรลิค พรอมกระเชา

จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะ

พอสังเขปดังนี้

1) ความสูงของขอเกี่ยวเหนือ

ระดับพื้นดินไมนอยกวา 13 เมตร

2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา 15,000

กิโลกรัม 3) เปนราคาพรอมเครน

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขและเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 2
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หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

สลิงและอุปกรณ (เปนรายการ

ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

เปลี่ยนแปลง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 7,500 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170

กิโลวัตต แบบกระบะเททายติดตั้ง

เครนสลิงไฮโดรลิค พรอมกระเชา

จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะ

พอสังเขปดังนี้

1) ความสูงของขอเกี่ยวเหนือ
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หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

ระดับพื้นดินไมนอยกวา 17 เมตร

2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา 15,000

กิโลกรัม 3) เปนราคาพรอมเครน

สลิงและอุปกรณ (เปนรายการ

ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ)



 

บัญชีสรปุโครงการพฒันา 

แบบ ผ.01 
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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 4,996,000 - - 1 1,020,000 - - 2 6,016,000

- - 1 4,996,000 - - 1 1,020,000 - - 2 6,016,000

- - - - - - 1 1,050,000 1 1,050,000 1 2,100,000

- - - - - - 1 1,020,000 1 1,050,000 1 2,100,000

- - 2 4,996,000 - - 2 2,040,000 1 1,050,000 3 8,116,000

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

รวม

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  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

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 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนไดมี 1. งานกอสรางอาคาร - 4,996,000 - - - จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล กองชาง

ประจําตําบลหนองควาย สนามกีฬา สถานที่ออก สํานักงาน 3 ชั้น หนองควายมีสนาม

กําลังกาย ขนาดกวาง 5.40 เมตร สถานที่ออกกําลังกาย

ยาว 38.00 เมตร ประชาชนมีสนาม

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา กีฬาเพื่อออกกําลังกาย

610.00 ตารางเมตร

** เปลี่ยนแปลง ** 2. งานกอสรางลาน

(เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมอเนกประสงค

จุดดําเนินการภายในสนาม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

กีฬา จึงเปนเหตุใหรูปแบบ 255.00 ตารางเมตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แบบ ผ. 02) 
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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)

รายละเอียดรูปแบบรายการ หนา 0.15 ม.

งานกอสราง และงบประมาณ

เปลี่ยนแปลงไป)

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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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)

2 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนไดมี 1. งานกอสรางอาคาร - - - 1,020,000 - จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล กองชาง

ประจําตําบลหนองควาย สนามกีฬา สถานที่ออก สํานักงาน 3 ชั้น หนองควายมีสนาม

กําลังกาย ขนาดกวาง 5.40 เมตร สถานที่ออกกําลังกาย

ยาว 38.00 เมตร ประชาชนมีสนาม

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา กีฬาเพื่อออกกําลังกาย

610.00 ตารางเมตร

** เพิ่มเติม ** 2. งานกอสรางลาน

(เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมอเนกประสงค

จุดดําเนินการภายในสนาม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

กีฬา จึงเปนเหตุใหรูปแบบ 255.00 ตารางเมตร

รายละเอียดรูปแบบรายการ หนา 0.15 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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)

งานกอสราง และงบประมาณ

เปลี่ยนแปลงไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 (แบบ ผ. 03) 
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แบบ ผ.03

หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด - - 2,500,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 7,500 ซีซี หรือกําลัง

** เปลี่ยนแปลง ** เครื่องยนตสูงสุดไมนอยกวา 170

กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ดังนี้ 1) จุน้ําไดไมนอยกวา 

6,000 ลิตร 2) น้ําหนักของรถ

รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

12,000 กิโลกรัม 3) เปนราคา

พรอมปมและอุปกรณ จํานวน

1 คัน (เปนรายการที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ
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แบบ ผ.03

หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

2 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด - - 4,500,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 7,500 ซีซี หรือกําลัง

** เปลี่ยนแปลง ** เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170

กิโลวัตต แบบกระบะเททายติดตั้ง

เครนสลิงไฮโดรลิค พรอมกระเชา

จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะ

พอสังเขปดังนี้

1) ความสูงของขอเกี่ยวเหนือ

ระดับพื้นดินไมนอยกวา 17 เมตร

2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา 15,000

กิโลกรัม 3) เปนราคาพรอมเครน

สลิงและอุปกรณ (เปนรายการ
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แบบ ผ.03

หนวยงาน

2561 2562 2,563 2,564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
งบประมาณ

ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ - - - 37,500 - กองชาง

ซัปเมิสซิเบิ้ล (ปมน้ํามอเตอร

** เพิ่มเติม ** ไฟฟาแบบจุมใตน้ํา 

Submersiber Pump)

ขนาด 3 แรงมา 3 เฟส

(380 โวลท 50 เฮิรตซ)

จํานวน 1 ชุด ใชสําหรับระบบ

ประปาหมูบานแบบบาดาล

บานหัวทุง หมูที่ 5 
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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 คาใชจายในการเลือกตั้ง 1.เพื่อใหการดําเนินการ 1.เลือกตั้งสมาชิกสภา - - - 1,050,000 1,050,000 1. การดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล

เลือกตั้งบรรลุสําเร็จ เทศบาลตําบล เลือกตั้งบรรลุสําเร็จ

** เปลี่ยนแปลง ** ตามกําหนดระยะเวลา หนองควาย ตามนโยบายการ

ในการปฏิบัติตาม 2.เลือกตั้งนายก เลือกตั้ง และกําหนด

กฎหมายและระเบียบ เทศมนตรีตําบล ระยะเวลาในการ

เกี่ยวกับการจัดการงาน หนองควาย ปฏิบัติตามกฎหมาย

เลือกตั้งขององคกร 3.ประชาชนผูมีสิทธิ 2. ประชาชนใน

ปกครองสวนทองถิ่น เลือกตั้งในเขตเทศบาล ทองถิ่นไปใชสิทธิ

2.เพื่อเปนการสงเสริม ตําบลหนองควาย เลือกตั้งใหมากเพิ่ม

การปกครองระบอบ มากขึ้น และมี

ประชาธิปไตย บัตรเสียลดนอยลง 

    7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

         7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประชาธิปไตย รอยละของ และประชาชนไดมี

ใหประชาชนในทองถิ่น โครงการ สวนรวมในการ

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น

ใหมากที่สุด และ แลวเสร็จ ของตนเอง

มีบัตรเสียนอยที่สุด 3. การเลือกตั้ง

และใหประชาชน ดําเนินไปดวย

ไดมีสวนรวมในการ ความเรียบรอย

ปกครองทองถิ่นของ บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ตนเองตามรัฐธรรมนูญ และเปนไปอยาง

แหงราชอาณาจักรไทย สรางสรรค 

พุทธศักราช 2560 สมานฉันท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

    7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เพื่อใหการเลือกตั้ง

ดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย 

บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

และเปนไป

อยางสมานฉันท

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

    7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม


