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คำนำ 
 

ตามที่เทศบาลตำบลนาใน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562  เพื่อนำแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  นั้น 
 

เนื่องจากเทศบาลตำบลนาใน  จะดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาเปนกรอบในการจัดงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลนาใน  จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพื่อให
แผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไวและ
เปนแนวทางในการดำเนินการตั้งงบประมาณตอไป 
 
 
 
                   สำนักปลัดเทศบาล 

            เทศบาลตำบลนาใน 
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สวนที่ 1 
 

ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น  
  

 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   

ขอ 22  เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  
พรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร

ทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 
เหตุผลและความจำเปน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 
 

 ตามที่เทศบาลตำบลนาใน ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งไดรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยนำ
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป  นั้น 
 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลนาใน  จะดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565  ซึ่ง
โครงการและรายการครุภัณฑดังกลาวยังไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาในมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานไปอยาง
ตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน แผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไวและเปนแนวทางในการดำเนินการตั้งงบประมาณตอไป จึงดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  5 พ.ศ. 2565 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายนี้ 
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สวนที่  2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 5)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ท่ี  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรท่ี  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที ่2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
    2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางอาคารเก็บ
วัสดุ อุปกรณ 
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาใน 

-เพื่อใหมีสถานที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ 
สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาใน 
-เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
สะอาดสะอาน 

กวาง 6.00  เมตร  
ยาว 12.00  เมตร  
สูง 3.00 เมตร 
 

- - - - 600,000 -กอสราง
อาคารเก็บ 
วัสดุ อุปกรณ 
จำนวน 1 แหง 

- สำนักงาน
เทศบาลตำบล 
นาใน  มีสถานท่ี
สำหรับเก็บวัสดุ
อุปกรณ และเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

            รวม  1  โครงการ - - - - - - 600,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี 5)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)  จำนวน  1  เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- - - - 17,000 สำนักปลดั 
 
 

 

2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เลื่อยโซยนต ขนาดไมเกิน  
1 แรงมา  จำนวน  1  เครื่อง 
 

- - - - 12,000 สำนักปลดั 

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ  โดย
มีคุณลักษณะดังนี ้
 - กวางไมนอยกวา 122 เซนตเิมตร 
 - ลึกไมนอยกวา 66 เซนติเมตร 
 - สูงไมนอยกวา 75 เซนตเิมตร 
 - หนาโตะกระจกใสหนา 2 หุน 
สำหรับสำนักงาน 
 

- - - - 10,000 กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 5)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
สำนักงานกองการศึกษา 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - - - 22,000 กองการศึกษา 

5 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
สำนักงาน* จำนวน 6 เครื่อง สำหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แหง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - - - 96,000 กองการศึกษา 

6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ 
(18 หนา/นาท)ี  จำนวน 6 เครื่อง 
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แหง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

- - - - 15,600 กองการศึกษา 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 5)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- - - - 22,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- - - - 22,000 กองชาง 

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร
และการแพทย 

รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 5 คัน  
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ สำนัก
งบประมาณ 

- - - - 37,500 สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี 5)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลติร
จำนวน 4 เครื่อง  

- - - - 120,000 สำนักปลดั 

11 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร
และการแพทย 

เกาอี้ขับถายแบบมีพนักพิง ท่ีนั่งมี
ความกวางไมนอยกวา 40 
เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว 

- - - - 25,000 สำนักปลดั 

12 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร ชุดถังออกซิเจนทางการแพทย 
ขนาด 2 คิว จำนวน  2 ถัง 

- - - - 20,000 สำนักปลดั 

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน   
แบบ ก.  จำนวน 2 เตียง  
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ สำนัก
งบประมาณ 

- - - - 31,000 สำนักปลดั 

14 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เครื่องพนหมอกควัน  กำลัง
เครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 
จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ 
สำนักงบประมาณ  

- - - - 59,000 สำนักปลดั 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
       เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี 5) พ.ศ. 2565 

....................... 
 

  ตามที่เทศบาลตำบลนาใน  ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ทองถิ่นแลว  นั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 5  ขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  
จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 5)   พ.ศ. 2565  เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ตอไป  และเพื่อใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่ว
กัน  
   

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

      

 
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 
 

 


