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คำนำ 
 

ตามที่เทศบาลตำบลนาใน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เมื่อ 
วันที่ 30 กันยายน 2564  เพื่อนำแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  นั้น 
 

เนื่องจากเทศบาลตำบลนาใน  จะดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาเปน
กรอบในการจัดงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว
ในแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลนาใน  จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพื่อใหแผนพัฒนา
ทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไวและเปนแนวทาง
ในการดำเนินการตั้งงบประมาณตอไป 
 
 
 
                   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. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
 

 ตามที่เทศบาลตำบลนาใน ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไดรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยนำ
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป  นั้น 
 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลนาใน  จะดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 และจะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ซึ่งโครงการและ
รายการครุภัณฑดังกลาวยังไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
 

 ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาในมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานไปอยาง
ตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน แผนพัฒนาทองถิ่นมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไวและเปนแนวทางในการดำเนินการตั้งงบประมาณตอไป จึงดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ. 2565 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายนี้ 
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สวนที่  2 
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 
1. แผนงานสังคมสงเคราะห 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.แผนงานการพาณิชย 

 
 

1 
2 
6 
2 

 
 

12,000 
50,000 

6,137,940 
823,300 

 
 

1 
2 
6 
2 

 
 

12,000 
50,000 

6,137,940 
823,300 

 
 

1 
2 
6 
2 
 

 
 

12,000 
50,000 

6,137,940 
823,300 

 

 
 

1 
2 
6 
2 
 

 
 

12,000 
50,000 

6,137,940 
823,300 

 
 

1 
2 
6 
2 

 
 

12,000 
50,000 

6,137,940 
823,300 

 
 

5 
10 
30 
10 

 
 

60,000 
250,000 

30,689,700 
4,116,500 

รวม 11 7,023,240 11 7,023,240 11 7,023,240 11 7,023,240 11 7,023,240 55 35,116,200 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

5 

 
 
 

250,000 

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
รวมทั้งสิ้น 12 7,073,240  7,073,240  7,073,240  7,073,240  7,073,240  35,366,200 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)  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  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

-เพื่อใหประชาชน
สามารถติดตอขอรับ
บริการและ
ประสานงานขอความ
ชวยเหลือผานศูนย
ปฏิบัติการรวมฯ 
-เพื่อใหเปนศูนยกลาง
ของ อปท.ในเขต
อำเภอพรรณานิคมทุก
แหงในการรวบรวม
ขอมูลขาวสาร ฯลฯ 

- อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
เทศบาลตำบล
พรรณานคร 
ดำเนินการตาม
โครงการที่เสนอขอฯ 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 -โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

- ผูประชาชนมี
ชองทางขอรับ
บริการจาก อปท.
โดยผานทางศูนย
ปฏิบัติการรวมฯ 
-ประชาชน
สามารถเขาถึง
ขอมูล ระเบียบ
และกฎหมายที่
เกี่ยวของในการ
แกไขปญหา 

สำนักปลดั 

          รวม   1  โครงการ - - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที ่2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
    2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
หลักสตูรผูปฏิบตัิการ
ฉุกเฉินเบื้องตน (FR) 

-เพื่ออบรมประชาชน
ในพ้ืนที่ตำบลนาในให
สมัครเปนอาสาสมคัร
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน 
-เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจในระบบการ
ปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลนาใน  
หมูที่ 1 - 11 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

- ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
ระบบการ
ปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตน 

สำนักปลดั 

2 โครงการอบรม
เสรมิสรางศักยภาพ
อาสาฉุกเฉินทาง
การแพทย (EMR) 

-เพื่ออบรมเพิ่ม
ศักยภาพความรู
ความสามารถและฝก
ทักษะใหกับผู
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- พนักงานกูชีพ
เทศบาลตำบลนาใน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

- ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความสามารถและ
มีทักษะการปฐม
พยาบาลและการ
ปฏิบัติการแพทย
ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม  2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที ่2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
    2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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

- สำนักงาน
เทศบาลตำบล 
นาในมีสถานท่ี
สำหรับเก็บวัสดุ
อุปกรณ และเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน สายซอยบาน
นายรำพัน นรบุตร 
บานผักคำภู หมูที่ 11 

-เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
 

ชวงท่ี 1  
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 117.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
ชวงท่ี 2 
กวาง 2.00 เมตร 
ยาว 53.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 -กอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 
1 เสน 

- ประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว 
ในการเดินทาง 
 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที ่2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
    2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 กอสรางระบบระบาย
น้ำ สายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานผักคำภู 
หมูที่ 11 

-เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำเพียงพอ
สำหรับการระบายน้ำ 

วางทอ คสล. มอก.
ชั้น 3   ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 x 1.00 เมตร  
จำนวน 66 ทอน 
พรอมบอพัก จำนวน 
7 บอ พรอมราง
ระบายน้ำ ขนาด
0.50x0.50x20.00 
เมตร พรอมฝาปด
ตะแกรงเหล็ก  ความ
ยาวรวม 90.00 
เมตร 

227,340 227,340 227,340 227,340 227,340 กอสรางระบบ
ระบายน้ำ 
จำนวน 1 
แหง 

-ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา 
-ในหวงฤดูฝนทำ
ใหน้ำไมทวมขัง 

กองชาง 

รวม  3  โครงการ - - 1,182,340 1,182,340 1,182,340 1,182,340 1,182,340 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที ่2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
    2.4  แผนงานการพาณิชย 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางหอถังประปา 
บานหนองผือ หมูที่ 2 

-เพื่อแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 
-เพื่อใหมีปริมาณน้ำ
เพียงพอสำหรับการ
ผลิตนำ้ประปา 

- ขนาดกวาง 3.60
เมตร  สูง 11.30 
เมตร 
 

378,500 378,500 378,500 378,500 378,500 -กอสรางหอถัง
ประปา จำนวน 
1 แหง 

- ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ 
-มีปริมาณน้ำ
สำหรับผลติ
น้ำประปาอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 กอสรางหอถังประปา 
บานผักคำภู  หมูที่ 11 

-เพื่อแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 
-เพื่อใหมีปริมาณน้ำ
เพียงพอสำหรับการ
ผลิตนำ้ประปา 

- ขนาดกวาง 3.60
เมตร  สูง 11.30 
เมตร 
 

444,800 444,800 444,800 444,800 444,800 -กอสรางหอถัง
ประปา จำนวน 
1 แหง 

- ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ 
-มีปริมาณน้ำ
สำหรับผลติ
น้ำประปาอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

รวม  2  โครงการ - - 823,300 823,300 823,300 823,300 823,300 - - - 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ท่ี  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที ่3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
    3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา   
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางประตูรั้ว  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาใน 

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
เด็กเล็ก  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาใน 
 

กวาง 4.00 เมตร  
สูง 1.80 เมตร 
พรอมพื้น คสล. 
ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 5.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -กอสรางประตู
รั้ว  จำนวน 1 
แหง 

- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สวยงาม 
- เด็กเล็กภายใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
กองการศึกษา 

รวม  1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม  (คร้ังที่ 1) พ.ศ. 2565 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

  2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซอมแซมไหลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หวยบุน หมูที่ 3 ถึง บาน
นาทัน หมูที่ 7 

- เพื่อใหมีไหลถนนที่
ไดมาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
และขนสงพืชผล 
ทางการเกษตร 
 

กวาง 2.00 เมตร  
ยาว 296.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร  
พรอมราวกันตกบริเวณ
ทอลอดเหลีย่ม 2 ดาน 
ยาวดานละ 16.00 
เมตร รวม 32.00 เมตร 

466,000 466,000 466,000 466,000 466,000 ไหลถนนที่
กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 

-ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-จังหวัดฯ 

2 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สาย
ทางเขาวัดภูริทัตตถิราวาส 
- สายคุมนอยบัวไทย  
บานหนองผือ หมูที่ 2 ถึง 
บานหนองผือนอย หมูที่ 8 

-เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำเพียงพอ
สำหรับการระบาย
น้ำ 

วางทอคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก มอก.ช้ัน 3  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 x 1.00 เมตร 
พรอมบอพัก จำนวน 
27 บอ ความยาวไม
นอยกวา 270.00 
เมตร 

722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 กอสรางระบบ
ระบายน้ำ 
จำนวน 1 
แหง 

-ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา 
-ในหวงฤดูฝนทำ
ใหน้ำไมทวมขัง 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-จังหวัดฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

  2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายวดัภูริทตัต 
ถิราวาส บานหนองผือ  
หมูที่ 2 

- เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
 

ชวงที่ 1  
กวาง 5.00 เมตร   
ยาว 318.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 1,590 ตาราง
เมตร  พรอมขยายทอลอด
เหลี่ยม ขนาดกวาง 1.80 
เมตร x 1.80 เมตร x 
8.00 เมตร x 3 ชอง 
จำนวน 2 จุด พรอมวาง
ทอระบายน้ำ คสล.มอก. 
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 
เมตร x 10.00 เมตร x 3 
แถว 
ชวงที่ 2 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 1,050 
ตารางเมตร 

2,579,600 2,579,600 2,579,600 2,579,600 2,579,600 ถนนที่กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 
 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวก สบาย 
ในการเดินทาง 
 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-จังหวัดฯ 

รวม  3  โครงการ - - 3,767,600 3,767,600 3,767,600 3,767,600 3,767,600 - - - 

แบบ ผ. 02/2 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรือครุภณัฑ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผล *  จำนวน  1 
เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิดอลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

หลังคารถบรรทุกสองแถวพรอม
ติดตั้งหลังคา  โดยมคีุณสมบตั ิ
- เปนหลังคาเหล็กคลมุดวย
อลูมิเนียมยกสูง 
- มีโครงเหล็กหรือโครงสรางสำหรบั
บรรทุกสิ่งของบนหลังคา 
ฯลฯ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 สำนักปลดั 

3. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เลื่อยโซยนต ขนาดไมเกิน  
1 แรงมา  จำนวน  1  เครื่อง 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สำนักปลดั 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา 

 4. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรือครุภณัฑ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานสำนักงาน *  สำหรับ ศพด. 
จำนวน 6 แหง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
-จัดซื้อตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิดอลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 03 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
       เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี 1)  พ.ศ. 2565 

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

  ตามที่เทศบาลตำบลนาใน  ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่  1)  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ทองถิ่นแลว  นั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 5  ขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  จึง
ขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)   พ.ศ. 2565  เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ตอไป  และเพื่อใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่ว
กัน  
   

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

      

 
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 
 

 

 


