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  ด้วยเทศบาลต าบลหนองควาย ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564 ซึ่งถือวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ .ศ .  2561 ข้อ  22 ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 22/1 ในกรณีการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว                  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ     
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  อย่างไรก็ตามในห้วง เวลา   
ที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ได้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวเป็นจ านวนมาก และยังได้แพร่ ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด เ ช ีย ง ใหม่ ไ ด้ใ ช้อ า น าจตามร ะ เบียบ กระทรว งมหาด ไทยว่า ด้ว ยก าร จัดท าแผนพัฒนา      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ . ศ . 2561  ข้อ  5      
วรรคสอง  ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีจัดท าและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ที่ ชม 0023.3/ว13209 ลงวันที่ 30 เมษายน  
2564 เรื่องแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม ่ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1        
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ .2561 – 2565 เ พิ่ม เติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  18 )  
พ.ศ.  2564 ของเทศบาลต าบลหนองควาย โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป หากท่านใดสนใจ
สามารถดูร ายละ เอียด ได้ทาง www.nongkhwai.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองควายและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลหนองควาย 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

 
                (นายณรงค์   ธิลา) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลหนองควาย 

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 และมีความจำเป็นเร่ง ด่วน ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล    

   

เทศบาลตำบลหนองควาย จึงมีความจำเป็นที่ต้อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564 ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินโครงการ และเพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย มีความถูกต้อง สามารถนำแผนงาน/
โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม     
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

 

 เทศบาลตำบลหนองควาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไข พัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวจะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและท้องถ่ินต่อไป 
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  ส่วนที่  1    
เหตุผลและความจำเป็น 

 
1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม        
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 18)  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

เทศบาลตำบลหนองควายได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น  ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น         
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล      
ในแผนพัฒนาหมู่บ้ าน   หรือแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น               
แต่เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่างบประมาณในโครงการ/ครุภัณฑ์ มีการแก้ไขจากที่ได้
ตั้งไว้ในแผน ฯ จึงได้ดำเนินการแก้ไขโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และสถานการณ์
ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
 

  ดังนั้น  เทศบาลตำบลหนองควาย  จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  18)  พ.ศ. 2564  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติ       
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 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. ยุทธศาสตรการพัฒนา

- - - - - - 1 561,000 - - 1 561,000

- - - - - - 4 2,900,000 10 4,815,000 14 7,715,000

- - - - - - 5 3,461,000 10 4,815,000 15 8,276,000

- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - - - 1 30,000 1 30,000

- - - - - - - - 1 30,000 1 30,000

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ป 2565 รวม 5 ป

การโยธา

    2.1 แผนงานการเกษตร

รวม

ภายใน

รวม

ป 2564

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

รวม

โครงสรางพื้นฐาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ



3

แบบ ผ.01

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - 2 200,000 2 200,000

- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000

- - - - - - - - 1 10,000 1 10,000

- - - - - - 2 110,000 2 110,000

- - - - - - - - 17 5,355,000 20 8,816,000รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

    7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

ภายใน

    5.2 แผนงานสาธารณสุข

รวม 5 ป

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563

รวม

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

การโยธา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา

    6.1 แผนงานการรักษาความสงบ
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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)

หมูที่ 5 บานหนองควาย

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา บอบาดาล PVCC มอก. - - - 561,000 - รอยละการ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บริเวณที่ดิน เพียงพอและทั่วถึง ชั้น 13.5 ขนาด 150 กอสรางระบบ เพียงพอและ

สาธารณประโยชน สําหรับการอุปโภค มิลลิเมตร ลึก 150 เมตร ประปา ทั่วถึงในการ

หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) และบริโภค บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน แลวเสร็จ อุปโภคบริโภค

เลขที่ 5696 หมูที่ 5 หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.)

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง เลขที่ 5696 หมูที่ 5

จังหวัดเชียงใหม ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

*เปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการ * หนา 73 ลําดับที่ 5

- - - 561,000 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

            1.1 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)

หมูที่ 1 บานตองกาย

1 โครงการกอสรางสันชะลอ 1.เพื่อสรางความ
 1.กอสรางสันชะลอความเร็ว - - - - 150,000 รอยละของ 1.ประชาชน กองชาง

ความเร็วคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยและความ คอนกรีตเสริมเหล็ก กอสราง มีความปลอดภัย

พรอมกอสรางรางระบายน้ํา สงบเรียบรอยของ กวาง 4.00 เมตร สันชะลอ 2.สามารถ

คอนกรีตเสริมเหล็กและ การจราจรในเขตพื้นที่ ยาว 5.00 เมตร ความเร็ว ระบายน้ําได

กอสรางวางทอระบายน้ํา ชุมชน 2.กอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา อยางมี

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม 2.เพื่อใหสามารถ คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางทอ ประสิทธิภาพ

บอพัก สี่แยกสนามกีฬา ระบายน้ําไดอยางมี ขนาดกวาง 0.30 เมตร ระบายน้ํา 3.สามารถลด

บานตองกาย หมูที่ 1 ประสิทธิภาพ ยาว 10.00 เมตร แลวเสร็จ ปญหาน้ําทวม

บานตองกาย ต.หนองควาย 3.เพื่อปองกันปญหา ลึก 0.60 เมตร *เพิ่มเติม* ได

อ.หางดง จ.เชียงใหม น้ําทวม 3.วางทอระบายน้ํา

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
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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)

คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

0.40 เมตร จํานวน 30

ทอน พรอมบอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จําวน 5 บอ บริเวณสี่แยก

สนามกีฬาบานตองกาย

หมูที่ 1 ต.หนองควาย

อ.หางดง จ.เชียงใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  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)

หมูที่ 6 บานรอยจันทร

2 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหประชาชน 1.งานประสานทอภายใน - - - - 350,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

ประปาหมูบาน แบบบาดาล มีน้ําในการอุปโภค โรงสูบน้ําดิบ การปรับปรุง น้ําอุปโภค

ขนาดใหญ บานรอยจันทร บริโภค 2.งานปายบอกระดับน้ํา ระบบประปา บริโภค

หมูที่ 6 ต.หนองควาย และอุปกรณพรอมติดตั้งหอถังสูง หมูบาน

อ.หางดง จ.เชียงใหม 3.งานปายบอกระดับน้ําและ แลวเสร็จ

อุปกรณพรอมติดตั้งถังน้ําใส

*** เพิ่มเติม *** 4.เครื่องสูบน้ําบาดาล

พรอมอุปกรณและตูควบคุม 

จํานวน 2 ชุด

5.เครื่องสูบน้ําหอยโขง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
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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)

พรอมอุปกรณและตูควบคุม 

จํานวน 2 ชุด

6.งานประสานระบบไฟฟา

ภายใน

7.งานระบบทอสงน้ําดิบ

8.งานเปลี่ยนวัสดุกรองน้ํา

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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)

หมูที่ 7 บานเหมืองกุง

3 โครงการกอสรางราง 1.เพื่อใหสามารถ กอสรางรางระบายน้ํา - - - - 86,000 รอยละของ 1.สามารถ กองชาง

ระบายน้ําคอนกรีต ระบายน้ําไดอยางมี คอนกรีตเสริมเหล็ก การกอสราง ระบายน้ําได

เสริมเหล็ก บริเวณซอย 7  ประสิทธิภาพ ขนาดกวาง 0.30 เมตร รางระบายน้ํา อยางมี

ฝงซาย บานเหมืองกุง 2.เพื่อปองกันปญหา ยาว 34.00 เมตร คอนกรีต ประสิทธิภาพ

หมูที่ 7 ต.หนองควาย น้ําทวม ลึก 0.30-0.60 เมตร เสริมเหล็ก 2.สามารถลด

อ.หางดง จ.เชียงใหม ถนนซอย 7 ฝงซาย แลวเสร็จ ปญหาน้ําทวม

บานเหมืองกุง หมูที่ 7 ได

*** เพิ่มเติม ***  ต.หนองควาย อ.หางดง 

จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



10

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 โครการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 1.10 - 1.60 เมตร - - - - 40,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานเหมืองกุง ความปลอดภัย  และ ยาว 40 เมตร ถนนคอนกรีต ปลอดภัย และ

ซอย 3 หมูที่ 7 สะดวกใน หนา 0.15 เมตร เสริมเหล็ก ไดรับความ

ต.หนองควาย อ.หางดง การคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา แลวเสร็จ สะดวกในการ

จ.เชียงใหม 55.50 ตารางเมตร คมนาคม

ซอย 3 หมูที่ 7 

บานเหมืองกุง 

*** เพิ่มเติม *** ต.หนองควาย 

อ.หางดง จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



11

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)

5 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4 เมตร - - - - 541,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความปลอดภัย  และ ยาว 69 เมตร ถนนคอนกรีต ปลอดภัย และ

ซอย 4 หมูบานชาวฟา สะดวกใน หนา 0.15 เมตร เสริมเหล็ก ไดรับความ

หมูที่ 7 บานเหมืองกุง การคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา แลวเสร็จ สะดวกในการ

ต.หนองควาย อ.หางดง 276 ตารางเมตร คมนาคม

จ.เชียงใหม ซอย 4 บานชาวฟา หมูที่ 7

*** เพิ่มเติม *** บานเหมืองกุง ต.หนองควาย

อ.หางดง จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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)

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.25 - 8.00 เมตร - - - - 140,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

เสริมเหล็ก ซอย 7 ความปลอดภัย  และ ยาว 42 เมตร ถนนคอนกรีต ปลอดภัย และ

หมูบานชาวฟา หมูที่ 7 สะดวกใน หนา 0.15 เมตร เสริมเหล็ก ไดรับความ

ต.หนองควาย อ.หางดง การคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา แลวเสร็จ สะดวกในการ

จ.เชียงใหม 184 ตารางเมตร คมนาคม

ซอย 7 หมูบานชาวฟา 

*** เพิ่มเติม *** หมูที่ 7 บานเหมืองกุง  

ต.หนองควาย อ.หางดง 

จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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)

หมู 9 บานสันทราย

7 โครงการกอสรางรางระบาย 1.เพื่อใหสามารถ รางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 222,000 รอยละ 1.สามารถ กองชาง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ําไดอยางมี เสริมเหล็ก กอสราง ระบายน้ําได

บริเวณถนนสายหลัก ฝงซาย ประสิทธิภาพ ขนาดกวาง 0.30 เมตร รางระบายน้ํา อยางมี

บานสันทราย หมูที่ 9 2.เพื่อปองกันปญหา ยาว 84 เมตร แลวเสร็จ ประสิทธิภาพ

ต.หนองควาย อ.หางดง น้ําทวม ลึก 0.70 - 0.90 เมตร 2.สามารถลด

จ.เชียงใหม ถนนสายหลัก ฝงซาย ปญหาน้ําทวม

หมูที่ 9 บานสันทราย ได

*** เพิ่มเติม *** ต.หนองควาย อ.หางดง 

จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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)

8 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพื่อเปนจุดศูนย อาคารอเนกประสงค - - - - 266,000 รอยละของการ ประชาชนมี กองชาง

อเนกประสงคคอนกรีต รวมของหมูบาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ปรับปรุง สถานจัดกิจกรรม

เสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณ ในการจัดกิจกรรม กวาง 4.50 เมตร อาคาร ตาง ๆ ในหมูบาน

ที่ดินสาธารณประโยชน ตางๆ ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ แลวเสร็จ และมีพื้นที่ใชสอย

หมูที่ 9 บานสันทราย 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ ไมนอยกวา 72 ตารางเมตร ภายในอาคาร

ต.หนองควาย อ.หางดง ใชสอย กอสรางบริเวณที่ดิน เพิ่มมากขึ้น

จ.เชียงใหม สาธารณประโยชน หมูที่ 9

*** เพิ่มเติม *** บานสันทราย ต.หนองควาย

อ.หางดง จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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)

หมู 11 บานสันปาสัก

9 โครงการกอสรางอาคารอเนก เพื่อใหประชาชน กอสรางอาคารอเนกประสงค - - - 1,600,000 - รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

ประสงค คอนกรีตเสริมเหล็ก มีสถานที่ใชในการ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น การกอสราง สถานจัดกิจกรรม

2 ชั้นมีดาดฟา สถานที่ จัดทํากิจกรรม มีดาดฟา อาคาร ตาง ๆ ในหมูบาน

ที่ดินเทศบาลตําบลหนองควาย ตาง ๆ ในหมูบาน กวาง 6.75 - 8 เมตร แลวเสร็จ และมีสถานที่

บานสันปาสัก หมูที่ 11 และมีสถานที่เก็บของ ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ เก็บของใช

ต.หนองควาย อ.หางดง ใชของหมูบาน ไมนอยกวา 147.50 หมูบาน

จ.เชียงใหม ตารางเมตร สถานที่ที่ดิน

*** เพิ่มเติม *** เทศบาลตําบลหนองควาย

บานสันปาสัก หมูที่ 11

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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

10 โครงการกอสรางกลอง เพื่อปองกันการ กอสรางกลอง GABION - - - 500,000 - รอยละของ ชะลอการพัง กองชาง

GABION ปองกันตลิ่ง กัดเซาะตลิ่งและ กวาง 3 เมตร การกอสราง ทลายของตลิ่ง

บริเวณเลียบลําน้ําแมทาชาง ปองกันอุทกภัย ยาว 24 เมตร กลอง ที่ถูกน้ํากัดเซาะ

ฝงซาย บานฟอน หมูที่ 2 สูง 4 เมตร บริเวณเลียบ Gabion และบรรเทา

ต.หนองควาย อ.หางดง ลําน้ําแมทาชางฝงซาย แลวเสร็จ ความเดือดรอน

จ.เชียงใหม บานฟอน หมูที่ 2 จากการเกิด

ต.หนองควาย อ.หางดง อุทภัย

*** เพิ่มเติม *** จ.เชียงใหม

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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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

11 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพื่อปรับปรุงอาคาร เชิงคุณภาพ : 1.มีอาคาร - - - - 440,000 1.อาคารสถานที่ 1.ใชอาคารสถาน กองชาง

ตึกชั้นเดียวทรงมนิลาเพื่อใช สถานที่มีสภาพที่เอื้อ สถานที่ ที่มีความมั่นคง มีความมั่นคง ที่ที่ไดรับการ

ในการจัดตั้งศูนยบริการ ตอการดําเนินงานใน แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย แข็งแรง ปลอดภัย ปรับปรุงแลวเปน

สาธารณสุขเทศบาลตําบล ภารกิจตามอํานาจ และมีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งอํานวย สถานที่ดําเนินงาน

หนองควาย หนาที่ของศูนยบริการ ในศูนยบริการสาธารณสุข ความสะดวก ศูนยบริการสาธา

สาธารณสุข อยูในสภาพใชงานไดดีอยาง ภายในศูนยฯ รณสุขไดอยาง

2.เพื่อปรับปรุงให มีประสิทธิภาพ ที่ไดรับการ มีประสิทธิผล

อาคารสานที่ มีความ เชิงปริมาณ : มีอาคารสถาน ปรับปรุงแลว ประสิทธิภาพ

*** เพิ่มเติม *** มั่นคง แข็งแรง สะอาด ที่ซึ่งไดรับการปรับปรุง ใชงบประมาณ มีความคุมคา

และปลอดภัย ตาม อาคารรองรับการจัดตั้งศูนย จริงนอยกวา ประหยัด และเกิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  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)

กฎหมาย กฎ ระเบียบ บริการสาธารณสุข จํานวน 1 หรือเทากับงบ ประโยชนสูงสุด

ขอบังคับวาดวยอาคาร หลัง/แหง ภายในปงบประมาณ ประมาณที่ไดรับ ตอราชการและ

และกฎหมาย กฎ พ.ศ. 2565 โดยภายในอาคาร 2.อาคารและ ประชาชนผูรับ

ระเบียบขอบังคับ ประกอบดวย (1) หองบัตร สถานที่ไดรับ บริการ 2. ไมเกิด

วาดวยการสาธารณสุข และทะเบียน จํานวน 1 หอง การปรับปรุง ผลกระทบที่ไม

(2) หองตรวจ จํานวน 1 หอง อาคารรองรับการ พึงประสงคภาย

(3) หองยา จํานวน 1 หอง จัดตั้งศูนยฯ หลังจากการใช

(4) หองทําแผล-หัตถการ จํานวน แลวเสร็จรอยละ 100 อาคารสถานที่

1 หอง (5) หองซักลาง ตามเปาหมายเชิง ที่ไดรับการปรับปรุง

จํานวน 1 หอง (6) ที่จอดรถ ปริมาณแลว เปนสถานที่ดําเนิน

พยาบาล จํานวน 1 คัน เสร็จภายในเวลาที่กําหนด งานศูนยบริการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  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)

เทศบาลตําบลหนองควาย

12 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต 1. เพื่อใชใน สูง 2 เมตร - - - 450,000 - รอยละของ 1.สามารถบงบอก กองชาง

เสริมเหล็ก บริเวณสุสาน การบงบอกถึง ยาว 176 เมตร การกอสราง ถึงอาณาบริเวณ

บานไรเหนือ หมูที่ 3 ขอบเขตอาณาบริเวณ บริเวณสุสานบานไรเหนือ รั้วแลวเสร็จ ของสุสานได

ต.หนองควาย อ.หางดง 2. เพื่อความปลอภัย หมูที่ 3 ต.หนองควาย 2.ทรัพยสินที่อยู

จ.เชียงใหม อ.หางดง จ.เชียงใหม ในสุสานมี

ความปลอดภัย

*** เพิ่มเติม ***

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  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)

หมูที่ 5 บานหนองควาย

13 โครงการกอสรางระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางระบบประปา - - - - 1,465,000 รอยละการ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานแบบบาดาล เพียงพอและทั่วถึง หมูบานแบบบาดาล กอสรางระบบ เพียงพอและ

ขนาดกลาง บริเวณที่ดิน สําหรับการอุปโภค ขนาดกลาง ประปา ทั่วถึงในการ

สาธารณประโยชน และบริโภค บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน แลวเสร็จ อุปโภคบริโภค

หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.)

เลขที่ 5696 หมูที่ 5 เลขที่ 5696 หมูที่ 5

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

***เปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานเคหะและชุมชน และเปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการ *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

หนา 74 ลําดับที่ 7

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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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)

หมูที่ 10 บานนาบุก

14 โครงการกอสรางระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางระบบประปา - - - - 1,465,000 รอยละการ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานแบบบาดาล เพียงพอและทั่วถึง หมูบานแบบบาดาล กอสรางระบบ เพียงพอและ

ขนาดกลาง บริเวณที่ดิน สําหรับการอุปโภค ขนาดกลาง บริเวณที่ดิน ประปา ทั่วถึงในการ

วัดนาบุก หมูที่ 10 และบริโภค วัดนาบุก หมูที่ 10 แลวเสร็จ อุปโภคบริโภค

บานนาบุก บานนาบุก

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

***เปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานเคหะและชุมชน *** หนา 78 ลําดับที่ 11

- - - - 4,815,000รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  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

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือ เพื่อใหการชวยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล - - - - 100,000 รอยละของ ประชาชนได สํานักปลัด ฯ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ประชาชนที่ประสบ ตําบลหนองควายที่ไดรับ ประชาชน รับการชวยเหลือ

ดานเกษตรกรผูมีรายไดนอย ปญหาในการประกอบ ผลกระทบจากสาธารณภัย ที่ไดรับการ

ของเทศบาลตําบล อาชีพเกษตรกร ชวยเหลือ

หนองควาย

*** เพิ่มเติม ***

- - - - 100,000

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

รวมแผนงานการเกษตร

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

     2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย เพื่อสรางจิตสํานึก ลําเหมืองเปาไดรับการ - - - - 30,000 รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัดเทศบาล

สุขใจเที่ยวทองถิ่นไทยอยาง ใหประชาชน ดูแล ดูแลอยางถูกตองและยั่งยืน ประชาชน สวนรวมในการ

ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ รักษาคูคลองใหสะอาด ที่เขารวม ดูแลรักษาคูคลอง

เนื่องในโอกาสมหามงคล และสงเสริมพฤติกรรม โครงการ ใหสะอาด และ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลดการทิ้งขยะและ ลดการทิ้งขยะ

ของเสียตาง ๆ ลงใน และของเสียตางๆ

คูคลอง ลงในคูคลอง

* เพิ่มเติมโครงการ ในชองป 65 เดิมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หนา 21 ลําดับที่ 1

- - - - 30,000

         3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

             3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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 โครงการชวยเหลือ 1. เพื่อใหการชวยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล - - - - 100,000 รอยละของ 1.ประชาชนได สํานักปลัดฯ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ประชาชนที่ประสบ ตําบลหนองควายที่ไดรับ ประชาชน รับการชวยเหลือ

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหาความเดือดรอน ผลกระทบ ที่ไดรับการ และมีคุณภาพ

ของเทศบาลตําบล ทางสังคมดานตางๆ ชวยเหลือ ชีวิตที่ดีขึ้น

หนองควาย 2. เพื่อยกระดับคุณภาพ

*** เพิ่มเติม *** ชีวิตของผูประสบ

ปญหาความเดือดรอน

ใหมีความเปนอยูที่

ดีขึ้น

- - - - 100,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.1 แผนงานสังคมสงเคราห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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 โครงการจัดตั้ง 1.เพื่อใหประชาชน 1.จัดเตรียมอาคารสถานที่ - - - - 1,010,000 1.รอยละ 80 1.ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุขฯ

ศูนยบริการ ไดรับการตรวจและ ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ ยา อาคารสถานที่ ตรวจและรักษาโรค

สาธารณสุขเทศบาล รักษาโรคทั่วไปได เวชภัณฑทางการแพทยให ครุภัณฑ วัสดุ ทั่วไปไดสะดวกและ

ตําบลหนองควาย สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพียงพอพรอมใหบริการ อุปกรณ ยา รวดเร็วขึ้น

2.เพื่อใหประชาชน 2.การใหบริการดําเนินงาน  เวชภัณฑทาง 2.ประชาชนไดรับ

ไดรับความพึงพอใจ คลีนิกรักษาโรคทั่วไป การแพทยพรอม ความพึงพอใจในการ

*** เพิ่มเติม *** ในการเขาถึงบริการ 3.พัฒนาระบบการใหบริการ เพียงพอใหบริการ เขาถึงบริการสาธารณสุข

สาธารณสุขมากขึ้น ศูนยสาธารณสุขเทศบาล 2.รอยละดําเนิน มากขึ้น

3.เพื่อพัฒนาการ ตําบลหนองควาย งานคลีกนิกรักษา 3.มีการพัฒนาการ

บริหารจัดการดาน โรคทั่วไป บริหารจัดการดานบริการ

บริการสาธารณสุข 3.มีคณะกรรมการ สาธารณสุขและดาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

และดานวิชาการ พัฒนาระบบ วิชาการสาธารณสุข

สาธารณสุข การใหบริการ 4.ประชาชนในเขต

4.เพื่อใหประชาชนใน ศูนยบริการ รับผิดชอบ มีคุณภาพ

เขตรับผิดชอบมีคุณภาพ สาธารณสุข ชีวิตที่ดี ทั้งทางดาน

ชีวิตที่ดีทั้งทางดาน เทศบาล รางกายและจิตใจ

รางกายและจิตใจ ตําบล 5.มีเครือขาย

5.เพื่อสรางเครือขาย หนองควาย สาธารณสุขใน

สาธารณสุขในพื้นที่ พื้นที่และพัฒนา

และพัฒนาองคความ องคความรูอยาง

รูอยางตอเนื่อง ตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1.แกนนําสุขภาพและเจาหนาที่ - - - - 500,000 1.รอยละ 80 1.แกนนําสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

แกนนําสุขภาพ ในดานการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ จํานวน 200 คน แกนนําสุขภาพ  มีความรู มีศักยภาพ

เทศบาลตําบลหนองควาย สาธารณสุขในชุมชน 2.อบรมฟนฟู ความรู พัฒนาศักยภาพ ในการดําเนินงาน

2.เพื่อสงเสริมดาน พัฒนาศักยภาพ จํานวน ในการดําเนินงาน สาธารณสุข

*** เพิ่มเติม *** กิจกรรม แก แกนนํา 1 วัน สาธารณสุข 2.แกนนําสุขภาพ

สุขภาพ ในเขตเทศบาล 3.ทัศนศึกษาดูงานดาน ๒. รอยละ 80 ในเขตเทศบาล

ใหเกิดความสามัคคี สาธารณสุข มีการสงเสริมดาน มีความสามัคคี

สรางขวัญกําลังใจ การปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน ของแกนนําสุขภาพ ในการปฏิบัติงาน

3.เพื่อสรางเสริม ๓. รอยละ 80 3.แกนนําสุขภาพ

ประสบการณในการ สามารถนําสิ่งที่ มีประสบการณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

ศึกษาดูงาน สามารถ ไดรับจากการศึกษา ในการศึกษา

นําสิ่งที่ไดรับมาปรับใช ดูงานและสามารถ ดูงานและสามารถ

ใหเกิดประโยชนในการ ปรับใชใหเกิด นําสิ่งที่ไดรับมา

ทํางานในพื้นที่ได ประโยชนในการปรับใชใหเกิด

ทํางานในพื้นที่ ประโยชนในการ

ทํางานในพื้นที่

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

3 โครงการชวยเหลือ 1. เพื่อใหการชวยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล - - - - 100,000 รอยละของ 1.ประชาชนได กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ประชาชนที่ไดรับ ตําบลหนองควายที่ไดรับ ประชาชน รับการชวยเหลือ

ดานสาธารณสุข ผลกระทบจากการแพร ผลกระทบจากการแพร ที่ไดรับการ 2.หนวยงานของ

ของเทศบาลตําบล ระบาดของโรคติดตอ ระบาดของโรคติดตอ ชวยเหลือ รัฐและเอกชน

หนองควาย 2.เพื่อสนับสนุน ไดรับการสนับสนุน

*** เพิ่มเติม *** ชวยเหลือหนวยงาน ชวยเหลือ และ

ของรัฐและเอกชน สามารถปฏิบัติ

ใหเกิดการปฏิบัติ ตามนโยบายและ

ตามนโยบายและแผน แผนการเฝาระวัง

 การเฝาระวังปองกัน ปองกันและ

และควบคุมโรคติดตอ ควบคุมโรคติดตอ

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

- - - - 100,000

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวมแผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่
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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 โครงการชวยเหลือ เพื่อใหการชวยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล - - - - 100,000 รอยละของ ประชาชนได สํานักปลัด ฯ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ประชาชนที่ไดรับ ตําบลหนองควายที่ไดรับ ประชาชน รับการชวยเหลือ

ดานสาธารณภัย ผลกระทบจาก ผลกระทบจากสาธารณภัย ที่ไดรับการ อยางทันทวงที

ของเทศบาลตําบล สาธารณภัย ชวยเหลือ

หนองควาย

*** เพิ่มเติม ***

- - - - 100,000

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

     6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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 7 บานเหมืองกุง

1 โครงการปรับปรุงเสียง 1. เพื่อใหการประชา ระยะพาดสายความยาว - - - - 50,000 รอยละของ 1 โดยตรง : สํานักปลัด ฯ

ตามสายประชาสัมพันธ สัมพันธขาวสารตางๆ ไมนอยกวา 1,500 เมตร การปรับปรุง ประชาชนภายใน

ภายในหมูบาน กระจายไปไดทั่วทั้ง ปกเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เสียงตามสาย หมูบานดรับทราบ

บานเหมืองกุง หมูที่ 7 หมูบาน จํานวน 2 ตน แลวเสร็จ ขอมูลขาวสารที่

ต.หนองควาย อ.หางดง 2.เพื่อใหคุณภาพของ ลําโพงฮอรน จํานวน 10 ชุด รวดเร็ว ชัดเจน

จ.เชียงใหม เสียงตามสายมี 2.โดยออม : 

ประสิทธิภาพตอการ ระบบเสียงตาม

*** เพิ่มเติม *** ไดยิน สายภายใน

3.เพื่อใหมีระบบเสียง หมูบานมีความ

ตามสายที่ทันยุค ทันสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

ทันสมัยตอบสนองกับ ตอบสนองตอ

เทคโนโลยีในปจจุบัน เทคโนโลยี

เทศบาลตําบลหนองควาย

2 โครงการพัฒนาเว็บไซตของ 1.เพื่อปรับปรุงเว็บไซต เว็บไซตของเทศบาล 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 1.เทศบาลตําบล สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลหนองควาย ของเทศบาลตําบล ตําบลหนองควาย เดิม  ของชองทาง หนองควายมี

หนองควาย ใหมี 50,000 ประชาสัมพันธที่ เว็บไซตที่สามารถ

ความสมบูรณและ ใหม ประชาชนสามารถ ถายทอดขอมูล

*** เปลี่ยนแปลง *** เหมาะสมตอการใชงาน ติดตามขาวสาร ขาวสารไดอยางมี

2.เพื่อใหประชาชน ประสิทธิภาพ

สามารถเขาถึงขอมูล 2.ประชาชน

ขาวสารไดหลากหลาย สามารถติดตาม

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ
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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)

ชองทาง ขาวสารไดหลาย

ชองทาง

3 โครงการจัดตั้งสํานักทะเบียน เพื่อจัดตั้งสํานัก จัดตั้งสํานักทะเบียนทองถิ่น - - - 1,500,000 1,500,000 1 แหง ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ทองถิ่นเทศบาลตําบล ทะเบียนทองถิ่น รวมทั้งระบบงานทะเบียน บริการดานงาน

หนองควาย เทศบาลตําบล ทองถิ่น ทะเบียนทองถิ่น

หนองควาย

***เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และงบประมาณ*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 หนา 127 ลําดับที่ 3

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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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)

4 โครงการฝกอบรมเพื่อการ 1.เพื่อสรางความรู คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ - - - - 5,000 รอยละของ 1.คณะผูบริหาร หนวยตวจสอบ

พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ ความเขาใจเกี่ยวกับ ในสังกัดเทศบาลตําบล ผูเขารวม และเจาหนาที่ ภายใน

การปฏิบัติงานของเทศบาล การตรวจสอบภายใน หนองควาย จํานวน 30 คน ฝกอบรม ในสังกัดเทศบาล

ตําบลหนองควาย การควบคุมภายใน ตําบลหนองควาย

และการบริหาร มีความรูความ

*** เพิ่มเติม *** จัดการความเสี่ยง เขาใจเกี่ยวกับ

ตามพระราชบัญญัติ การตรวจสอบ

วินัยการเงินการคลัง ภายใน การควบคุม

ภาครัฐ พ.ศ.2561 ภายใน และการ

2.เพื่อเพิ่มคุณคาและ บริหารจัดการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

ของรัฐใหดีขึ้น ตาม พ.ร.บ.วินัย

และชวยใหหนวยงาน การเงินการคลัง

ของรัฐบรรลุถึงเปา ภาครัฐ 

หมายและวัตถุประสงค พ.ศ.2561

ที่กําหนดไว ดวยการ 2.การดําเนินงาน

ประมินและปรับปรุง ในการใชจาย

ประสิทธิภาพของ งบประมาณเปนไป

กระบวนการบริหาร อยางมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง การควบคุม และประสิทธิผล

และกํากับดูแล และลดขอบกพรอง

อยางเปนระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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)

ในการดําเนินงาน

ใหนอยลงและ

ปองกันขอบกพรอง

ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม

ชวยใหหนวยงาน

ของรัฐบรรลุถึง

เปาหมายและวัตถุ

ประสงคที่กําหนด

ไว

- - - - 1,605,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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 โครงการคลีนิกชาง สรางความมีสวนรวมของ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การตรวจรับ 1.ประชาชนมีสวน กองชาง

ประชาชนในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพในการพิจารณา โการจางครงการ รวมในการตรวจสอบ

ดูแลโครงการกอสรางในการ แบบแปลนและการควบคุม กอสรางเปนไป ดูแลโครงการ

ควบคุมงานตลอดถึงการตรวจรับ งานกอสรางแตละปงบประมาณ ดวยความ กอสรางความเขาใจ

การจางขอโครงการโครงสราง 2.เสริมสรางควารู เทคนิคประชาคม ถูกตอง กอสราง 2.ประชาชน

พื้นฐานประจําปงบประมาณ ในตําบล จํานวน 50 คน เรียบรอย มีความรูจนถึงการ

ในการพิจารณา

***ยายแผนงาน เดิม แผนงานเคหะและชุมชน***  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 235 ลําดับที่ 1 แบบการควบคุม

เปนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานตลอดตรวจ

รับการจาง

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ .ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ - - - 2,600 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) ขนาด 58x64x95-105 ซม.

จํานวน 2 ตัว

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูไมเก็บเอกสาร (สูงบนโลง - - - 7,200 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) ลางปด) 

1.ขนาด 80x40x160 ซม.

***เพิ่มเติม*** 2.ตูเก็บเอกสารสูงบานเปด

ทึบผสมชองโลงจัดเก็บ 4 ชั้น

3.ผลิตจากไม จํานวน 2 หลัง

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูไมเก็บเอกสาร - - - 9,600 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) (เตี้ยบานเปด)

ขนาด 80x40x84 ซม.

***เพิ่มเติม*** จํานวน 4 หลัง

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร - - - 3,800 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) บานเลื่อนทึบ

จํานวน 1 หลัง

***เพิ่มเติม***

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น - - - 4,200 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) 40 ชอง

ขนาด 92x31.1x180.5

***เพิ่มเติม*** ซม.

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน - - - 5,900 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) 1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

***เพิ่มเติม*** 3.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(มอก.) 

จํานวน 1 หลัง

(เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก - - - 13,800 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) 1.มีหูลิ้นชัก

2.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

***เพิ่มเติม*** ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(มอก.) 

จํานวน 2 หลัง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว - - - 700 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) มีรีโมท

จํานวน 1 ตัว

***เพิ่มเติม***

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ - - - 5,000 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) คุณลักษณะโดยสังเขป

1.มีกําลังไฟฟาดานนอก

***เพิ่มเติม*** ไมนอยกวา 800 VA 

(480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟา

ไดไมนอยกวา 15 นาที

จํานวน 2 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม) 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณคนหา - - - 7,000 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) เสนทางเครือขาย

(Router) พรอมอุปกรณ

***เพิ่มเติม*** จํานวน 1 เครื่อง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะ

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม )

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



45

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - - - 22,000 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) ประมวลผล แบบที่ 1

 * (จอแสดงภาพขนาด

***เพิ่มเติม*** ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม หนา 3 ลําดับ 6)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) - - - 27,700 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) เผยแพร แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ

***เพิ่มเติม*** 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 65 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต - - - 8,500 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไป) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนาดที่กําหนดเปนความ

***เพิ่มเติม*** จุภายในขั้นต่ํา

2) เปนรุนที่ไดรับฉลาก

ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของ

การไฟฟาฝายผลิตแหง

3) การจัดซื้อตูเย็นขนาด

ประเทศไทย

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด

พลังงานไฟฟาดวยนอกเหนือ

จากการพิจารณาดานราคา

จํานวน 1 หลัง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

- - - 118,000 -

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป รวมทั้งสิ้น
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด - - - 11,800 - กองคลัง

(งานบริหารงานคลัง) จํานวน 2 ตู

***เพิ่มเติม*** บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ - - - 7,000 - กองคลัง

(งานบริหารงานคลัง) จํานวน 2 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสารระบบรางเลื่อน - - - 72,000 - กองคลัง

(งานบริหารงานคลัง) ขนาด 1900x915x1980

mm. ประกอบดวย 2 ตูเดี่ยว

***เพิ่มเติม*** 1 ตูคู จํานวน 1 ชุด

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสารระบบรางเลื่อน - - - 94,500 - กองคลัง

(งานบริหารงานคลัง) ขนาด 1900x915x1980

mm. ประกอบดวย 2 ตูเดี่ยว

***เพิ่มเติม*** 2 ตูคู จํานวน 1 ชุด

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

- - - 185,300 -แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



50
แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทพื้นฐาน - - - 2,500 - สํานักปลัด ฯ

ภายใน มีปุมแฮนดฟรี โชวเบอร

(งานปองกันและบรรเทา จํานวน 1 เครื่อง

สาธารณภัย) (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

18 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องยนต - - - 13,500 - สํานักปลัด ฯ

ภายใน เบนซิน 

(งานปองกันและบรรเทา คุณลักษณะโดยสังเขป

สาธารณภัย) 1.แรงดันไฟฟาออก 220 V.

2. ความถี่คลื่นไฟฟา 50 Hz

***เพิ่มเติม*** 3. ความถี่กระบอกสูบ 225

cc. 4.กําลังกระแสฟาออก

3.5 kw./3500 W.

4.กําลังกระแสไฟฟาออก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



51
แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 A. 5.กุญแจสตารท

จํานวน 1 เครื่อง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

19 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM - - - 120,000 - สํานักปลัด ฯ

ภายใน ชนิดมือถือ 5 Watt

(งานปองกันและบรรเทา จํานวน 10 เครื่อง

สาธารณภัย) (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

***เพิ่มเติม***

- - - 136,000 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสิ้น

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)



52

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ ขนาด - - - 1,300 - สํานักปลัด ฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  58x64x95-105 ซม.

การศึกษา) จํานวน 1 ตัว 

***เพิ่มเติม***

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

- - - 1,300 -แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



53

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก - - - 9,500 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) พรอมกระจก 6 ฟุต (โรงเรียนอนุบาลฯ)

จํานวน 1 ตัว

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

22 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต - - - 5,500 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) จํานวน 1 ตัว (โรงเรียนอนุบาลฯ)

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ ขนาด - - - 3,500 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน)  60x70x117-130 ซม. (โรงเรียนอนุบาลฯ)

จํานวน 1 ตัว 

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



54

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว - - - 2,780 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) จํานวน 2 ตัว (โรงเรียนอนุบาลฯ)

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องฟอกอากาศ - - - 35,940 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) จํานวน 6 ตัว (โรงเรียนอนุบาลฯ)

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

บัญชีครุภัณฑ

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



55

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ ขนาด - - - 1,300 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) 58x64x95/105 ซม. (โรงเรียนอนุบาลฯ)

จํานวน 1 ตัว

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน - - - 11,800 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) 1.มีมือจับชนิดบิด (โรงเรียนอนุบาลฯ)

2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

***เพิ่มเติม*** 3.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(มอก.) จํานวน 2 หลัง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



56

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร - - - 34,000 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) คุณลักษณะโดยสังเขป (โรงเรียนอนุบาลฯ)

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

***เพิ่มเติม*** งานสํานักงาน * (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) 

จํานวน 2 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



57

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ - - - 5,000 - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) คุณลักษณะโดยสังเขป (โรงเรียนอนุบาลฯ)

1.มีกําลังไฟฟาดานนอก

***เพิ่มเติม*** ไมนอยกวา 800 VA 

(480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟา

ไดไมนอยกวา 15 นาที

จํานวน 2 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

- - - 109,320 -แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียน รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



58

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต - - - 5,500 - สํานักปลัด ฯ

และนันทนาการ จํานวน 1 ตัว

(งานกีฬาและนันทนาการ) (เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

31 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ ขนาด - - - 1,300 - สํานักปลัด ฯ

และนันทนาการ  58x64x95-105 ซม.

(งานกีฬาและนันทนาการ) จํานวน 1 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



59

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก - - - 8,400 - สํานักปลัด ฯ

และนันทนาการ 2 ชั้น 4 ฟุต

(งานกีฬาและนันทนาการ) จํานวน 2 หลัง

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



60

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - - - 17,000 - สํานักปลัด ฯ

และนันทนาการ งานสํานักงาน * (จอแสดง

(งานกีฬาและนันทนาการ) ภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) 

***เพิ่มเติม*** จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



61

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ - - - 2,500 - สํานักปลัด ฯ

และนันทนาการ คุณลักษณะโดยสังเขป

(งานกีฬาและนันทนาการ) 1.มีกําลังไฟฟาดานนอก

ไมนอยกวา 800 VA 

***เพิ่มเติม*** (480 Watts)

2. สามารถสํารองไฟฟา

ไดไมนอยกวา 15 นาที

จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม) 

- - - 34,700 -แผนงานการศาสนา ฯ : งานกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



62

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรกลองถายภาพนิ่งระบบ - - - 23,000 - สํานักปลัด ฯ

และนันทนาการ ดิจิตอลชนิด DSLR เดิม

(งานวิชาการวางแผนและสงเสริม จํานวน 1 ชุด 29,500

การทองเที่ยว) คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ใหม

ดังนี้

***เปลี่ยนแปลง*** 1.เปนกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล แบบ Single-Lens

reflex บันทึกภาพบนสื่อ

บันทึกขอมูล

2.ความละเอียดในการบันทึก

ภาพไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล

หรือดีกวา

3.เซ็นตเซอรรับภาพแบบ

CMOS 

4.ความไวแสงสงสุด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



63

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ISO Rating) ไมนอยกวา

6400

5.ความเร็วชัตเตอร ไมนอยกวา

1/4000 sec

6.มีระบบออโตโฟกัสไดไม

นอยกวา 9 จุด

7.สามารถถายภาพตอเนื่อง

ความเร็วไมต่ํากวา 5 ภาพ

ตอวินาที

8.มีแฟลชในตัวและสามารถ

รองรับแฟลชภายนอกเพิ่มเติมได

9.สามารถบันทึกภาพเคลื่อน

ไหวไดความละเอียด full HD

10.มีจอแสดงผล LCD ขนาด

ไมนอยกวา 3 นิ้ว สามารถ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

บัญชีครุภัณฑ

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



64

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับมุมมองและพลิกหมุนได

ตามความละเอียดไมนอยกวา

900,000 จุด

11.มีชองบันทึกหนวยความจํา

แบบ SD/SDHC/SDXC

12.พรอมเลนสคิท 18-55

f3.5-5.6 

13.มีหนวยความจําแบบ SD

16 GB, ชุดทําความสะอาด,

กระเปาใสอุปกรณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



65

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก - - - 6,900 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 1.มีหูลิ้นชัก

สาธารณสุข) 2.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

***เพิ่มเติม*** (มอก.) 

จํานวน 1 หลัง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

37 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก - - - 9,500 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ พรอมกระจก 6 ฟุต

สาธารณสุข) จํานวน 1 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



66

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา - - - 4,500 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 65x74x115 ซม.

สาธารณสุข) จํานวน 1 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนด

***เพิ่มเติม*** ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

39 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 27,800 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

สาธารณสุข) หรือแบบแขวน ขนาด 18,000

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



67

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ - - - 22,000 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานประมวลผล แบบที่ 1

สาธารณสุข) *(จอภาพแสดงขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



68

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต ขนาด - - - 44,400 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ และขนสง 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา

สาธารณสุข) จํานวน 1 คัน 

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

42 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เครื่องตัดหญาแบบ - - - 19,000 - กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานครัว ขอแข็ง 

สาธารณสุข) 1.เปนเครื่องตัดหญาแบบ

สะพาย

***เพิ่มเติม*** 2.เครื่องยนตขนาดไมนอย

กวา 1.4 แรงมา

3.ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา 30 ซีซี

4.พรอมใบมีด

จํานวน 2 เครื่อง

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ



69

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

- - - 134,100 -แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไป ฯ รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



70

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน - - - - 15,400 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) ขนาด 9,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

44 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน - - - - 34,800 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) (ระบบ Inverter) ขนาด

18,000 บีทียู

***เพิ่มเติม*** จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



71

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก - - - - 6,900 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) 1.มีหูลิ้นชัก

2.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

***เพิ่มเติม*** ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(มอก.) 

จํานวน 1 หลัง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

46 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน ทึบ - - - - 9,600 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 3 หลัง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



72

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน - - - - 4,200 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) กระจก จํานวน 1 หลัง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

48 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 3 ฟุต - - - - 7,800 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 2 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

49 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต - - - - 4,800 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 1 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



73

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ - - - - 7,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 7 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

51 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสแตนเลสแบบพับได - - - - 30,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 10 ตัว

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

52 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอย แถวละ 3 ที่นั่ง - - - - 8,800 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 4 แถว

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



74

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น - - - - 8,300 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) แบบกด ขนาด 20 ลิตร

จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

54 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องซักผา ขนาด 9 - - - - 15,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



75

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาด 9 คิว - - - - 14,500 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

56 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี LED - - - - 13,700 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) เผยแพร TV แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ

***เพิ่มเติม*** 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 43 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



76

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ - - - - 66,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) งานประมวลผล แบบที่ 1

*(จอภาพแสดงขนาดไมนอย

***เพิ่มเติม*** กวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

58 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - - - - 4,300 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

 (Ink Tank Printer)  

***เพิ่มเติม*** จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

บัญชีครุภัณฑ

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

59 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction - - - - 7,500 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

***เพิ่มเติม*** Printer) จํานวน 1 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



78

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร สแกนเนอร สําหรับเก็บงาน - - - - 3,200 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) เอกสารทั่วไป คุณลักษณะ

พื้นฐาน 

***เพิ่มเติม*** 1.มีความละเอียดในการ

สแกนสูงสุดไมนอยกวา

4,800 x 4,800 dpi

2.สามารถสแกนเอกสารได

ไมนอยกวากระดาษขนาด

A4

3.มีชองเชื่อมตอ (Interface)

USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

61 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักแบบ - - - - 20,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) ดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง

จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

62 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด - - - - 70,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) อัตโนมัติแบบสอดแขน

จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

63 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เตียงตรวจโรค - - - - 45,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 3 เตียง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

64 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาล - - - - 2,500 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) ในเลือด จํานวน 1 เครื่อง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

65 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย รถเข็นทําแผล - - - - 23,400 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 2 คัน

(เปนไปตามบัญชีราคา

***เพิ่มเติม*** มาตรฐานครุภัณฑ) 

66 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องนึ่งฆาเชื้อแบบตั้งโตะ - - - - 50,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) ขนาด 16 Lจํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

67 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย Stettoscope - - - - 5,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) หูฟงทางการแพทย

จํานวน 1 อัน

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

68 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องตรวจหู Otoscope - - - - 4,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 1 เครื่อง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



82

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ตูชั้นวางยาแบบลอเลื่อน - - - - 29,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) ใสกลองยา 21 กลอง

3 แถว 7 ระดับ

***เพิ่มเติม*** จํานวน 1 หลัง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

70 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย รถเข็นผูปวยอลูมิเนียม - - - - 5,800 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) แบบพับได Wheel chair

จํานวน 1 คัน

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



83

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ชุดชวยหายใจมือบีบ - - - - 5,800 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) Ambu bag 

จํานวน 1 ชุด

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

72 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดออกซิเจนที่ - - - - 2,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) ปลายนิ้ว (Pulse 

Oximeter)

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

บัญชีครุภัณฑ



84

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ชุดออกซิเจนแทงคพรอมใช - - - - 8,500 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 1 ชุด

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

74 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ตะแกรงลางแผล สแตนเลส 8,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) แบบมีลอ จํานวน 1 อัน

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

75 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องซีลของสเตอริไรด 20,000 กองสาธารณสุขฯ

(งานศูนยบริการสาธารณสุข) (Sealer) จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- - - - 560,800แผนงานสาธารณสุข : งานศูนยบริการสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



85

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน - - - 5,000 - กองชาง

และการโยธา ขนาด 60x65x100 ซม.

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ขาเหล็กชุบโครเมียม

อุตสาหกรรมและการโยธา) จํานวน 2 ตัว

***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

77 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมน้ําหอยโขง 5.5 แรงมา - - - 30,000 - กองชาง

และการโยธา 3 เฟส พรอมอุปกรณ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  จํานวน 1 ชุด

อุตสาหกรรมและการโยธา) (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



86

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ซับเมิสซิเบิ้ล 3 แรง 3 เฟส - - - 37,500 - กองชาง

และการโยธา พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

อุตสาหกรรมและการโยธา) ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

***เพิ่มเติม*** ครุภัณฑ)

79 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง สวานไฟฟา 12 โวลต - - - 6,000 - กองชาง

และการโยธา แบบไรสายมีที่ชารต จํานวน

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 2 เครื่อง (เปนครุภัณฑ

อุตสาหกรรมและการโยธา) ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

***เพิ่มเติม*** มาตรฐานครุภัณฑ)

80 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง สวานโรตารี่ 800 วัตต - - - 7,000 - กองชาง

และการโยธา จํานวน 1 เครื่อง

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

อุตสาหกรรมและการโยธา) ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

***เพิ่มเติม*** ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



87

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน ตูเชื่อมอินเวิสเตอร 160 - - - 6,500 - กองชาง

และการโยธา แอมป พรอมอุปกรณ

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ จํานวน 1 ชุด

อุตสาหกรรมและการโยธา) (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

82 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สวานแทนไฟฟา ขนาด - - - 19,500 - กองชาง

และการโยธา 1 นิ้ว พรอมมอเตอร

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ จํานวน 1 เครื่อง

อุตสาหกรรมและการโยธา) (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

***เพิ่มเติม*** ครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



88

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน ชุดเชื่อมแกส LPG ขนาด - - - 13,000 - กองชาง

และการโยธา 15 กก. ถังออกซิเจน

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ จํานวน 1 ชุด

อุตสาหกรรมและการโยธา) (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

84 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส - - - 103,000 - กองชาง

และการโยธา ชนิดอานคามุมไดละเอียด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)

อุตสาหกรรมและการโยธา) จํานวน 1 ชุด

***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

85 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เทปวัดระยะทางสแตนเลส - - - 5,000 - กองชาง

และการโยธา 50 เมตร จํานวน 1 ชุด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ***เพิ่มเติม*** (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

อุตสาหกรรมและการโยธา) ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



89

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - - - 60,000 - กองชาง

และการโยธา งานประมวลผล แบบที่ 2

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ (จอภาพแสดงภาพขนาด

อุตสาหกรรมและการโยธา) ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

***เพิ่มเติม*** จํานวน 2 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

87 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด - - - 5,000 - กองชาง

และการโยธา 800 VA จํานวน 2 ชุด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ***เพิ่มเติม*** (เปนไปตามเกณฑราคา

อุตสาหกรรมและการโยธา) กลางและคุณลักษณะ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



90

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

88 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - - 22,000 - กองชาง

และการโยธา สําหรับงานประมวลผล

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ จํานวน 1 ชุด

อุตสาหกรรมและการโยธา) (จอภาพแสดงภาพขนาด

***เพิ่มเติม*** ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง

(เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ



91

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

89 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จอภาพแสดงผล - - - 10,000 - กองชาง

และการโยธา ขนาดไมนอยกวา 31.5 นิ้ว

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ จํานวน 1 เครื่อง

อุตสาหกรรมและการโยธา) (เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

***เพิ่มเติม*** ไวในเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะ

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม )

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



92

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - - - 20,000 - กองชาง

และการโยธา (Inkjet Printer) ขนาด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ A3 ชนิดติดตั้งแทงคหมึก

อุตสาหกรรมและการโยธา) จากโรงงาน จํานวน 1 เครื่อง

***เพิ่มเติม*** (จอภาพแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด

ไวในเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะ

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม )

- - - 349,500 -แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไป ฯ รวมทั้งสิ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 18)

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
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