
 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  22) พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองควาย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง   

(ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2564 
………………………………………………………………… 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองควาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2564 ซึ่งถือวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561    
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ. 2537 ด้วย 
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  22 )  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบล  
หนองควาย โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง 
www.nongkhwai.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองควายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ต าบลหนองควาย 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 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


ค ำน ำ 
 

เทศบาลต าบลหนองควาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕61 – 2565 ของเทศบาลต าบลหนองควายมีความจ า เป็น เร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะ  
แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   

   

เทศบาลต าบลหนองควาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินโครงการ และเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ของเทศบาลต าบลหนองควาย มีความถูกต้อง  สามารถน าแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1   

 

  เทศบาลต าบลหนองควาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว            
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 

เทศบาลต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  



สารบัญ 
           หน้า 
 

ส่วนที่  1  เหตุผลและความจ าเป็น       1  
 

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)        2 – 3 
 แผนงานสาธารณสุข        2 - 3 
  

 
 



  ส่วนที ่ 1    
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง        
(ฉบับท่ี 21)  พ.ศ. 2564 

 ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการขอเพ่ิมเติมรายการครุภัณฑ์         
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับที่ 14) ซึ่งปรากฏหน้าที่ 67 ล าดับที่ 10 แต่เนื่องจาก
เตียงนอนส าหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น (Stretchers) รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม ไม่สามารถ   
หาซื้อได้ตามท้องตลาด ประกอบกับให้มีการสลับเปลี่ยนในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม จึงมีความจ าเป้นต้องเปลี่ยนแปลงคคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์และปริมาณดังกล่าว  
 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองควาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินโครงการ และเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 ของเทศบาลต าบลหนองควาย มีความถูกต้อง  สามารถน าแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบ  
ในการจัดท างบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ให้ เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น  ส าหรับองค์การบริหารส่ วนต าบล                    
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46    
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานสาธารณสขุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซ้ือเตียงนอนส าหรับ - -  - 55,000  - กองสาธารณสุขฯ

ผู้ปว่ยแบบมล้ีอเข็น

(Stretchers) 

จ านวน 2 เตียง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้      ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัที่ 14)

1.ตัวเตียงและโครงท าจาก      หนา้ที่ 67 ล าดับที่ 10 

อลูมเินยีมหรือเหล็กไร้สนมิ

มคีวามแข็งแรงทนทาน
2.แผ่นรองตัวผู้ปว่ยท าจาก

อลูมเินยีมหรือโลหะปลอด

สนมิอย่างดี

3.พนกัพงิหลังสามารถปรับ

ระดับได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา

โดยมโีช้คอพัช่วยรับน้ าหนกั

ประเภท

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 22) พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 22) พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ

ผู้ปว่ย

4.การปรับเปล่ียนจากเตียง

นอนเปน็เกา้อี้เข็นสามารถ

ท าได้สะดวกโดยเจ้าหนา้ที่

เพยีงคนเดียว

5. มเีบาะรองนอน พร้อม

สายรัดผู้ปว่ย 2 เส้น

6. เตียงออกแบบใหง่้ายต่อ
การท าความสะอาด

7. เตียงชนดินี้ใช้ใน

โรงพยาบาล รถพยาบาล

ฉุกเฉินในการเคล่ือนย้าย

ผู้ปว่ยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

8.สามารถรับน้ าหนกัได้ถึง 160 กโิลกรัม
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