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คำนำ 
 

การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลนาใน  
อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ไดดำเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561  เกิดจากการรวบรวมความตองการที่มาจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาคมของคน
ในทองถิ่นเอง  คือ  มีที่มาจากประชาคมหมูบาน  ประชาคมตำบล  และเปนการรวบรวมแผนพัฒนาหมูบาน
ของหมูบานตาง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาใน  ทั้ง  ๑๑  หมูบาน  เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปกลุมจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
กลาวคือ  เทศบาลตำบลนาในใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เปนเครื่องมือในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปโดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถิ่น  ในปที่จะทำงบประมาณ
รายจายประจำป  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทำงบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและ
ผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  
 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่มีสวนรวมใหการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลนาในเสร็จเรียบรอยสมบูรณ  และเทศบาลตำบลนาใน  จะนำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ฉบับนี้ไปดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลตอไป 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.  2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 --------------------------------- 

 
สวนที่  1  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
    1. ดานกายภาพ 

๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 
             เทศบาลตำบลนาใน  จัดตั้งจากสภาตำบลนาในเปนองคการบริหารสวนตำบลนาใน  ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และยกฐานะจากองคการบริหารสวนตำบล
นาในเปนเทศบาลตำบลนาใน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ปจจุบันมีที่
ทำการตั้งอยูเลขที่  19  หมูที่  10  ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ตั้งอยูทางทิศใตของ
อำเภอพรรณานิคม  หางจากอำเภอเปนระยะทางประมาณ  ๓๒  กิโลเมตร  อยูหางจากจังหวัดสกลนคร  
ประมาณ ๔๕  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ตำบลนาใน  ๑๐๓.๔๖   ตารางกิโลเมตร (จากขอมูลทำเนียบพื้นที่ตำบล
จังหวัดสกลนคร)   และมีอาณาเขต 

ดานทิศเหนือ             ติดกับตำบลไร อำเภอพรรณานิคมและเขตอุทยานแหงชาติเขาภูพาน 
ดานทิศใต                 ติดกับตำบลหนองบัว  อำเภอนิคมน้ำอูน  
ดานทิศตะวันออก        ติดกับตำบลนามอง   อำเภอกุดบาก 
ดานทิศตะวันตก          ติดกับตำบลแร และเขตชลประทานน้ำอูน 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลนาในมีสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลาดเอียง  และบางสวนเปนที่ราบเชิงเขา  ตั้งอยู 

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เปนพื้นที่สำหรับที่อยูอาศัยประมาณ ๖๐%  เปนพื้นที่สำหรับ
การเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่สวนอื่น ๕%  และมีอาณาเขต  ดังนี้ 

ดานทิศเหนือ             ติดกับตำบลไร อำเภอพรรณานิคมและเขตอุทยานแหงชาติเขาภูพาน 
ดานทิศใต                 ติดกับตำบลหนองบัว  อำเภอนิคมน้ำอูน  
ดานทิศตะวันออก        ติดกับตำบลนามอง   อำเภอกุดบาก 
ดานทิศตะวันตก          ติดกับตำบลแร และเขตชลประทานน้ำอูน  

  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู  ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ 
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – 38  องศา
เซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม  แตในเขตเทศบาลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑0  องศา 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  80% ดินลูกรังประมาณ ๕ % 
ลักษณะดินในพื้นที่เปนดินเหนียวประมาณ ๑5 %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ 
  ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  มีแหลงน้ำที่ใชสำหรับ  อุปโภค-บริโภค  
ดังนี้ 
    ลำหวย จำนวน  8  แหง   ประกอบดวย 

1. ลำหวยเบือก  บานอูนดง  หมูที่ 1  
2. ลำหวยหมากกลวย  บานหวยบุน หมูที่ 3 
3. ลำหวยทราย  บานนาเลา  หมูที่ 4  
4. ลำหวยแข  บานนาใน  หมูที่ 5 
5. ลำหวยหินลาด  บานนาใน  หมูที่ 5  
6. ลำหวยผึ้ง  บานหนองผือนอย หมูที่ 8  
7. ลำหวยโคก บานผักคำภู หมูที่ 9  
8.  ลำหวยสวนปาน บานผักคำภู หมูที่ 11 

    หนองน้ำ  จำนวน  8  แหง  ประกอบดวย 
  1. หนองกอจอ  บานอูนดง  หมูที่ 1  

2. หนองอีแนน  บานหนองผือ  หมูที่ 2 
3. หนองผักชี  บานนาเลา  หมูที่ 4   
4. หนองเซือม  บานผักคำภู  หมูที่ 6 
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5. หนองขี้เห็น  บานผักคำภู  หมูที่ 6 
6. หนองไชยวาลย บานหนองไขยวาลย หมูที่ 10  
7. หนองมันปลา บานหนองไชยวาลย หมูที่ ๑0  
8. หนองแวง  บานผักคำภู  หมูที่  11 

    บอบาดาล  จำนวน  16 แหง  ประกอบดวย 
1. บานอูนดง  หมูที่  1  จำนวน  2  บอ  ไดแก   

บอท่ี 1  (วัดโพนธรรม)  พิกัด  48Q E 076567 N  1899963 
บอท่ี 2 (สปก.อูนดง –หนองผือ) พิกัด 48Q E 0376415 N  1899876 

2. บานหนองผือ  หมูที่ 2  จำนวน  1  บอ  ไดแก 
บอท่ี 1  ขางบาน น.ส.จีรวรรณ ประจันทร  พิกัด  48Q E 0373074 N  1902152 

3. บานหวยบุน  หมูที่  3  จำนวน  2  บอ  ไดแก 
บอท่ี 1  (เยื้อง ศพด.หวยบุนนาทัน)  พิกัด 48Q E 0370909 N  1904032 
บอท่ี 2  (ตรงขางซอยบานนายวิชัย ฮุงหวน) พิกัด 48Q E 0370897 N  1903956 

4. บานนาเลา  หมูที่  4  จำนวน  5  บอ  ไดแก 
บอท่ี 1  (สปก.นาเลา-นาทัน)  พิกัด  48Q E 0367391 N  1906828 
บอท่ี 2  (ขางบานนายรัศมี วาริคิด)  พิกัด  48Q E 0367467 N  1906927 
บอท่ี 3  (ขางบานนายคำไหล เรือริรักษ)  พิกัด  48Q E 0367211 N  1906873 
บอท่ี 4  (ซอยขางโรงเรียนบานนาเลา)  พิกัด  48Q E 03667097 N  1906938 
บอท่ี 5  (ขางรานกวยเตี๋ยวหนาวัด)  พิกัด  48Q E 0367376 N  1907188 

5. บานผักคำภู  หมูที่ 6  จำนวน  1  บอ  ไดแก 
บอท่ี 1  (หนารานคามาโนช)  พิกัด  48Q E 0379674 N  1897865 

6. บานหนองผือ  หมูที่ 8  จำนวน  3  บอ  ไดแก 
บอท่ี 1  (ขางบานนายสนิท เทพิน)  พิกัด  48Q E 0373248 N  1902959 
บอท่ี 2  (คุมบานนอยบัวไทย)  พิกัด  48Q E 0373821 N  1902633 
บอท่ี 3  (สน. 2052)  พิกัด  48Q E 0374131 N  1902751 

7. บานผักคำภูใหม  หมูที่ 9  จำนวน  2  บอ  ไดแก 
บอท่ี 1  (ขางบานนายบันเทิง วงศรีลา)  พิกัด  48Q E 0379850 N  11897710 
บอท่ี 2  (ขางวัดแจงโพธิ์ชัย)  พิกัด  48Q E 0380178 N  1897891    

อางเก็บน้ำ  จำนวน  5 แหง  ไดแก 
1. อางเก็บน้ำหวยเบือก บานอูนดง หมูที่ 1         ขนาดความจุ  0.44    ลาน ลบ. 
2. อางเก็บน้ำหวยหินลาด  บานนาใน หมูที่ 5     ขนาดความจุ  0.855  ลาน ลบ.  
3. อางเก็บน้ำหวยผึ้ง บานหนองผือ หมูที่ 8      ขนาดความจุ  0.628  ลาน ลบ.    
4. อางเก็บน้ำหวยโคก บานผักคำภู หมูที่ 9               ขนาดความจุ  0.21    ลาน ลบ. 
5. อางเก็บน้ำหวยสวนปาน  บานผักคำภู หมูที่ 11     ขนาดความจุ  1.05    ลาน ลบ. 

    ฝายดิน  จำนวน  -  แหง  และฝาย คสล.   จำนวน  13 แหง  ไดแก 
  1.  ฝายกั้นน้ำวังถ้ำ  (คสล.)   บานอูนดง  หมูที่ 1    จำนวน  2  จุด   

2.  ฝายกั้นน้ำลำหวยแข  (คสล.)   บานนาใน  หมูที่ 5 จำนวน  1  จุด 
3.  ฝายกั้นน้ำหนองเซือม (คสล.)  บานผักคำภู  หมูที่ ๖ จำนวน  3  จุด          

   4.  ฝายกั้นน้ำลำหวยผึ้ง  (คสล.)   บานหนองผือ  หมูที่ 2,๘ จำนวน  4  จุด 
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5.  ฝายกั้นน้ำหนองไชยวาลย  (คสล.)  หมูที่ 10     จำนวน  1  จุด                
6.  ฝายกั้นน้ำนาคำ  (คสล.)  หมูที่ 10   จำนวน  1  จุด 
7.  ฝายกั้นน้ำหวยสวนปาน  (คสล.)   หมูที่ 11  จำนวน  3   จุด  

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
  เทศบาลตำบลนาใน  พื้นท่ีสวนมากจะอยูในเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติ  ลอมรอบดวยภูเขาและ
ปาไม  ซึ่งจะเปนไมปาเบญจพรรณเปนจำนวนมาก  
   

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
เทศบาลตำบลนาใน  มีหมูบานในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  11  หมูบาน  มีผูนำหมูบานซึ่งเปนตัวแทน

ของประชาชน  11  คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล  ประชาชนใหความสนใจและ
ใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี    ไมวาจะเปนการเลือกตั้งของสมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  
โดยเฉพาะการคัดเลือกผูใหญบาน  ปญหาทางการเมืองจะไมรุนแรง  ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี  อยูอยาง
พอเพียง  ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน  การแกไขปญหาของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือผูนำ  เจาหนาที่ที่มี
หนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอำเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  
ใหขอมูลที่ถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำไดและทำไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  รณรงคใหประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล โดยเฉพาะการประชาคมระดับหมูบานและระดับตำบล  เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
สงผลใหเทศบาลดำเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนา
เทศบาล  แบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
 เทศบาลตำบลนาใน  มีหมูบาน  จำนวน  11  หมูบาน  ประกอบดวย 

     หมูที่  ๑  บานอูนดง   
      หมูที่  ๒  บานหนองผือ 
       หมูที่  3  บานหวยบุน 
         หมูที่  4  บานนาเลา 
        หมูที่  5  บานนาใน   

หมูที่  6  บานผักคำภู 
  หมูที่  7  บานนาทัน 
  หมูที่  8  บาน  หนองผือนอย 
  หมูที่  9  บานผักคำภูใหม 
  หมูที่  10  บานหนองไชยวาลย 
  หมูที่  11  บานผักคำภู       
         2.2  การเลือกตั้ง   
  การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  มีจำนวน  11  หมูบาน  มี  2  เขตเลือกตั้ง  เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีไดจำนวน  1  คน  และเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลไดเขตละ  6  คน  รวมเปน  12  คน 

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูล ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  2564)   
             -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  6,037     คน 
            -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  6,037    คน 
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  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด  (พ.ศ. ๒๕64) 
          -  จำนวนผูมาใชสิทธเิลือกตั้งนายกเทศมนตรี  4,325  คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น  6,083  คน  คิดเปนรอยละ  71.62   
            -  จำนวนผูมาใชสิทธเิลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 4,325  คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  6,083  คน  คิดเปนรอยละ  ๗1.10 
 

3. ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ขอมูลอำเภอพรรณานิคม ณ เดือน กันยายน ป  2564) 

หมูที่ หมูบาน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ อูนดง 439 462 901 299 
๒ หนองผือ 371 389 760 311 
๓ หวยบุน 317 307 624 160 
๔ นาเลา 450 443 893 273 
๕ นาใน 227 231 458 160 
๖ ผักคำภู 263 267 529 191 
๗ นาทัน 300 305 605 207 
๘ หนองผือนอย 241 265 506 185 
๙ ผักคำภู 540 490 1,030 296 

๑๐ หนองไชยวาลย 340 383 723 202 
๑๑ ผักคำภู 394 424 818 261 

รวม 3,882 3,966 7,848 2,545 
 
 3.2  ชวงอายุและจำนวนประชากร  (ขอมูลอำเภอพรรณานิคม ณ เดือนกันยายน ป 2564) 

  ชวงอายุต่ำกวา  18  ป  แยกเปนชาย   =   801  คน   เปนหญิง  =  823 คน  

                     รวม   1,624   คน 

  ชวงอายุ  18 – 59    แยกเปนชาย  =  2,536 คน      เปนหญิง = 2,452 คน 

             รวม  4,988  คน 

  ชวงอายุ  60  ปขึ้นไป  แยกเปนชาย = 545 คน เปนหญิง = 691 คน  

                     รวม  1,236   คน 

 3.3  ขอมูลกลุมตางๆ   

  1  กลุมอาชีพ  จำนวน   5 กลุม 

  2  จิตอาสา  จำนวน   167 คน 

  3  อปพร.  จำนวน   135 คน 

  4  OTOS  จำนวน  10 คน 

  5  ปราชญชาวบาน จำนวน  11 คน 

  6  อสม.   จำนวน  153 คน 
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  7  ตำรวจบาน  จำนวน  14 คน 

  8  กรรมการหมูบาน จำนวน  110 คน 

  9  สินคา OTOP  จำนวน  4 แหง 

 

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

4.1.๑. ระดับกอนประถมศึกษา  (ขอมูล ณ  เดือนกรกฎาคม  2564) 

  สังกัดเทศบาลตำบลนาใน 
(๑)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน จำนวน   ๖   ศูนย 
          1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอูนดง หนองไชยวาลย   จำนวน  36  คน   

    แยกเปน  ชาย  จำนวน  16  คน  หญิง  จำนวน  20  คน 
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผือ   จำนวน  19  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  12  คน  หญิง  จำนวน  7  คน 
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยบุน นาทัน   จำนวน  29  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  15  คน  หญิง  จำนวน  19  คน   
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลา   จำนวน  23  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  14  คน  หญิง  จำนวน  9  คน 
 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาใน   จำนวน  22  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  12  คน  หญิง  จำนวน 10  คน 
 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผักคำภู   จำนวน  42  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  14  คน  หญิง  จำนวน  28  คน 
4.1.๒.  ระดับประถมศึกษา (ขอมูล  ณ เดือนกรกฎาคม  2564) 
         สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   จำนวน  ๖   โรงเรียน 

๑.  โรงเรียนบานอูนดง  จำนวน  120  คน   
     แยกเปน  ชาย  จำนวน 61 คน  หญิง  จำนวน 59  คน    
๒.  โรงเรียนบานหนองผือนาในวิทยาคาร  จำนวน 69  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  33  คน  หญิง  จำนวน  36  คน  
๓.  โรงเรียนบานหวยบุน – นาทัน   จำนวน  126  คน 
     แยกเปน  ชาย  69  คน  หญิง  จำนวน  57  คน 
๔.  โรงเรียนบานนาเลา   จำนวน  88  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  46  คน  หญิง  จำนวน  42  คน   
๕.  โรงเรียนบานผักคำภู  จำนวน  203  คน 
     แยกเปน  ชาย  จำนวน  106  คน  หญิง  จำนวน  96  คน    
๖.  โรงเรียนบานนาใน  จำนวน  24  คน 
     แยกเปน  ชาย 11  คน  หญิง  13  คน  
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4.1.๓.  ระดับมัธยมศึกษา  (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน  ๒๕๖4) 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   จำนวน  ๑  โรงเรียน 
๑. โรงเรียนภูริทัตตวิทยา  จำนวน   383   คน   แยกเปน 

1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จำนวน    139       คน   
            แยกเปน ชาย  จำนวน   64    คน   หญิง  จำนวน   75   คน 
     1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน    244  คน 
            แยกเปนชาย  จำนวน    98    คน    หญิง  จำนวน    146    คน 

4.2  สาธารณสุข 
 ๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  ๒  แหง 

๒.  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช)    จำนวน    ๑๑ แหง 
 4.3  อาชญากรรม 
  เทศบาลตำบลนาในไมมีการกอเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทำลายทรัพยสินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว   
 4.4  ยาเสพติด 
  เทศบาลตำบลนาในมีปญหาผูเสพยาเสพติดเล็กนอยแตไดรับการบำบัดจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนประจำทุกป 

4.5  การสังคมสงเคราะห 
เทศบาลตำบลนาในไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
1. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง  

5.  ระบบบริการพื้นฐาน   
 5.1  การคมนาคมขนสง 
  เทศบาลตำบลนาใน  มีเสนทางคมนาคมที่ใชติดตอในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง  ดังนี้ 

1.1 ทางหลวงแผนดิน  
-  หมายเลข  สน.  2052  สายหมายเลข  22 – บานลาดกระเชอ 
-  หมายเลข  สน.  2010  สายผักคำภู – นาขาม  ระยะทาง 9.00 กม. 
-  หมายเลข  สน.  2003  สายกุดบาก – อูนดง  ระยะทาง  11.850  กม. 

  1.2  สะพาน  จำนวน  4  แหง 
  1.3  การจัดการขนสงมวลชน 
   -  รถโดยสารประจำทาง สาย  (1)  บานผักคำภู – สกลนคร เวลา 06.30 น. 
         และเวลา 08.00 น. 
             (2)  บานหนองผือ – สกลนคร เวลา 06.45 น. 
             (3)  บานอูนดง – สกลนคร เวลา 07.00 น, 
                                                              และเวลา 07.30 น.           
  1.4  ถนน 
   1.4.1  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน  1  สาย 
                 -ถนนราดยาง  จำนวน  1  สาย ระยะทาง  51.932  กม. 
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   1.4.2  ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.  จำนวน  3  สาย 
                 -ถนนราดยาง  จำนวน  2  สาย     ระยะทาง   20.850  กม. 
                                              -ถนนลูกรัง    จำนวน   1  สาย    ระยะทาง    3.485  กม.  
   1.4.3  ถนนของทองถิ่นเทศบาลตำบลนาใน  จำนวน  154  สาย 
             -ถนนคอนกรีต  จำนวน  98  สาย  ระยะทาง  14.922  กม.  
          -ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น  จำนวน  11  สาย 
             -ถนนลูกรัง  จำนวน  56  สาย  ระยะทาง  64.821  กม.  
          -ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น  จำนวน  23  สาย 

5.2  การไฟฟา 
๑.  ครัวเรือนท่ีใชไฟฟา จำนวน   ๒,๓๒๗  หลังคาเรือน 
๒.  พื้นท่ีไดรับบริการไฟฟา เฉลี่ยรอยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่ทั้งหมด 
๓. ไฟฟาสองสวาง  จำนวน  ๒๓๖   จุด  ครอบคลุมทุกหมูบาน 
๔. ครัวเรือนท่ีใชไฟฟาโซลาเซล  จำนวน  -  ครัวเรือน 

-ไฟฟาโซลาเซลที่ใชงานไดดี  จำนวน  -  ครัวเรือน 
-ไฟฟาโซลาเซลที่ชำรุด  จำนวน  93  ครัวเรือน 
-ไฟฟาโซลาเซลสูญหาย  จำนวน  ๑  ครัวเรือน   

5.3  การประปา 
 1.  ประปาหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาใน  (ประชาคมหมูบาน 
               ยังไมมีความพรอมบริหารกิจการประปาหมูบาน)   จำนวน  4  แหง  คือ 

1. ประปาหมูบาน  บานอูนดง  หมูที ่ 1  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปาหมูบาน จำนวน 63 
ครัวเรือน 

2. ประปาหมูบาน  บานนาใน  หมูที่  5  ครัวเรือนที่ใชน้ำประปาหมูบาน จำนวน 86 
ครัวเรือน 

3. ประปาหมูบาน  บานหนองไชยวาลย  หมูที่  10  ครัวเรือนที่ใชน้ำประปาหมูบาน 
จำนวน ๓1 ครัวเรือน 

4. ประปาหมูบาน  บานผักคำภู  หมูที่  11  ครัวเรือนที่ใชน้ำประปาหมูบาน จำนวน ๑28 
ครัวเรือน 

5. ประปาหมูบาน  บานหนองผือ หมูที่  2  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปาหมูบาน  จำนวน 139 
ครัวเรือน 

2.  ประปาหมูบานที่ไมอยูในความรับผิดชอบชองเทศบาลตำบลนาใน  จำนวน ๗  แหง    
คือ 
1.  ประปาหมูบาน  บานหวยบุน  หมูที่  3  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน 125  
ครัวเรือน 
2.  ประปาหมูบาน  บานนาเลา  หมูที่  4  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน 208  ครัวเรือน 
3.  ประปาหมูบาน  บานผักคำภู  หมูที่  6  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน 110  
ครัวเรือน 
5.  ประปาหมูบาน  บานนาทัน  หมูที่  7  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน 135  ครัวเรือน 
6.  ประปาหมูบานบานหนองผือนอย  หมูที่ ๘ ครัวเรือนที่ใชน้ำประปา  จำนวน 55  
ครัวเรือน 
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7.  ประปาหมูบาน  บานผักคำภู  หมูที่  9  ครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน 222  
ครัวเรือน 

5.4  โทรศัพท 
 ปจจุบันทุกหมูบานใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ 

 5.5  ระบบโลจิสติกส  (Logistics) หรือการขนสง 
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาในไมมีไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง 

  วัสดุ ครุภัณฑ  มีดังนี้ 
   1.  รถยนตสวนกลาง  จำนวน  3  คัน 
   2.  รถยนตหนวยแพทยฉุกเฉิน จำนวน  1  คัน 
   3. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค จำนวน  1  คัน    
     ฯลฯ 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ประชากรในเขตเทศบาล  รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ  ไดแก  ขาว  มันสำปะหลัง  ออย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด  

พื้นที่สำหรับทำการเกษตร  มีดังนี้ 
1.  ทำนา   จำนวน  21,188 ไร 
2.  ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน  6,123  ไร 
3.  ปลูกออย  จำนวน  196     ไร  
4.  ปลูกยางพารา  จำนวน  1,759  ไร  

ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
  เทศบาลตำบลนาใน  มีอางเก็บน้ำ  จำนวน  ๕  แหง  ไดแก 

๑ อางเก็บน้ำหวยโคก  คิดเปนพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ ๒๑๐,๐๐๐     ลบ.ม. 
.๒ อางเก็บน้ำหวยสวนปาน  คิดเปนพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ ๑,๐๕๙,๐๐๐  ลบ.ม. 
๓ อางเก็บน้ำหวยเบือก      คิดเปนพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ     ๔๔๐,๐๐๐    ลบ.ม. 
๔ อางเก็บน้ำหวยหินลาด   คิดเปนพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ ๘๕๕,๐๐๐     ลบ.ม. 
๕ อางเก็บน้ำหวยผึ้ง        คิดเปนพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ ๖๒๘,๐๐๐     ลบ.ม. 

และมีลำหวย   จำนวน  ๖  แหง ไดแก  
๑  ลำหวยโคก 
๒  ลำหวยสวนปาน 
๓  ลำหวยเบือก 
๔  ลำหวยแข 
๕  ลำหวยผึ้ง 
๖  ลำหวยหินลาด 
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 ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช  (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
  เทศบาลตำบลนาในมีแหลงน้ำกิน  น้ำใช  (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค) ไดแก หนองแวง  
หนองไชยวาลย  และระบบประปาหมูบาน  จำนวน  4  แหง ไดแก  หมูที่ 1,5,10 และหมูท่ี 11 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไมมีการประมง) 

๖.๓ การปศุสัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ   
๖.๔ การบริการ 
       1.  โฮมสเตย   จำนวน  3  แหง            
๖.๕ การทองเที่ยว 

  ในเขตเทศบาลตำบลนาในมีแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมะ  วัดภูริทัตตถิราวาส  
๖.๖ อุตสาหกรรม 

จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   จำนวน  3   แหง  คือ 
1.  โรงสีขาว  จำนวน    13   แหง 
2.  โรงงานทำเบ็ด  จำนวน    1  แหง 
3. โรงงานผลิตนวมมวย  จำนวน  1  แหง               

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
6.7.1  การพาณิชย 

            1.  สถานีบริการน้ำมัน (หลอด) จำนวน    31     แหง 
          2. ตลาดสด        จำนวน      ๑ แหง 
          3. รานคาทั่วไป   จำนวน    ๘๐    แหง 
          4. ลานมัน   จำนวน      4  แหง 
          5. โรงน้ำดื่ม   จำนวน     1 แหง 
          6.  รานซอมรถจักรยานยนต จำนวน      8  แหง 
          7.  รานกออิฐ ปูนซีเมนต  จำนวน      ๒ แหง 

6.7.2  กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จำนวน  5  กลุม 

   ๑. กลุมทอผายอมคราม 
   ๒. กลุมแปรรูปการทำปลาตากแหง 
   3. กลุมแปรรูปการทำหนอไมอัดปบ 
   4.  กลุมปลูกมันสำปะหลัง 
   5.  กลุมทอผาฝายยอมสีเปลือกไมบานผักคำภู 

๖.๘ แรงงาน 
  เทศบาลตำบลนาในมีอาสาสมัครแรงงาน  จำนวน  1 คน  สวนมากจะเปนแรงงานดาน
การเกษตรและเปนแรงงานไรฝมือ ไปรับจางทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานตางประเทศ  ปญหา
ที่พบคือ ปญหาแรงงานดานการเกษตรกับสารพิษตกคาง และปญหาการวางงานตามฤดูกาล การพัฒนา
แรงงานไรฝมือเปนแรงงานมีฝมือ  
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7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

 1. ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ  ๙๙.๐๐   ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
ตำบลนาใน   

๒. ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ ๐๑.๐๐   ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน 
เขตเทศบาลตำบลนาใน 

3. มีวัด จำนวน  ๑๑  แหง  สำนักสงฆ  จำนวน  ๒  แหง  วัดคริสต  จำนวน  ๑  แหง 
7.2  ประเพณีและงานประจำป 

๑. ประเพณีงานทอดกฐิน 
๒. ประเพณีลอยกระทง 
๓. ประเพณีวันขึ้นปใหม 
๔. ประเพณีแหเทียนพรรษา 
๕. ประเพณีบุญกองขาว 
๖. ประเพณีวันสงกรานต  
๗. ประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา  ผีปูตา 
๘. ประเพณีวันวิสาขบูชา 

7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน  ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  การทอผาฝาย
ยอมคราม  การจักสาน  การปลูกหมอนและเลี้ยงไหม การเข็นฝาย การปลูกพืชสมุนไพร วิธีการทอเสื่อจากตน
กก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  ฯลฯ  เปนตน 
  ภาษาถิ่น 
  ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาในจะพูดภาษาถ่ิน  ไดแก  ภาษาภูไท  และภาษาโส 

7.4  OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สิ้นคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและไดรางวัลระดับ  5  ดาว  คือ  การทอผายอมครามของกลุมทอ
ผายอมครามบานอูนดง  หนองไชยวาลย  ผายอมสีเปลือกไมบานผักคำภู  น้ำหมากเมา ผลิตภัณฑนวมมวยและ
บางสวนไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนที่เหลือเอาไวจำหนายบาง ไดแก  เสื่อที่ทอจากตนกก  ผาที่ทอ
จากผาฝาย  เครื่องจักรสานที่ทำจากไมไผ ฯลฯ  เปนตน  
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑ น้ำ  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากแหลงน้ำธรรมชาติ  ซึ่ง
จะตองนำมาผานกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำขึ้นมาใชให
พอเพียงได  
 8.2  ปาไม  เทศบาลตำบลนาในปาไมสวนใหญจะเปนปาไมเบญพรรณ เนื่องจากลอมรอบดวย
เทือกเขาภูพาน 
 8.3  ภูเขา  เทศบาลตำบลนาในจะลอมรอบดวยเทือกเขาภูพาน   
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลนาใน 

ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาในสวนมากเปนพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน จึงอุดม

สมบูรณไปดวยปาไม มีคาตาง ๆ และพื้นที่บางสวนติดเขื่อนน้ำอูนซึ่งเปนแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและเปนแหลง

ที่อยูอาศัยของสัตวน้ำที่สำคัญ  แตสภาพปจจุบันไดมีการทำลายทรัพยากรปาไม  และบุกรุกพ้ืนที่ปาไมจำนวน 
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มาก  จึงตองมีการรณรงคปลูกปาและอนุรักษปาชุมชน และมีการอนุรักษพันธุสัตวน้ำตาง ๆ เพื่อขยายใหมี

ประชากรเพิ่มขึ้นเพ่ือใชเปนอาหารใหกับชุมชนอยางยั่งยืน  

9.  อื่น ๆ  (ถามีระบุดวย)   
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สวนที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กำหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ

เพื่อใหเปนไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอ
ไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ำกวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับ 
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รอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถ
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ 
ขาดการนำเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสำคัญ 
ตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน
ตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่อง
คุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที ่ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำใหประเทศไทยยังคง
มีปญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ำอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวาง
กลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผาน
มายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยาง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่น
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย 
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำใหการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตำแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเปนประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทำใหปญหาดานเขต
แดนกับประเทศเพื่อนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตอง
ใหความสำคัญกับปญหาดานความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการยาย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกร
ที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตาง ๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุม 
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เศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับ
การพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ต
ในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุน
หลักที่ชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสำคัญที่
จำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่
ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ 
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสำคัญในระยะตอไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทำใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทำใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่
ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทำใหการแยงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดาน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แต
ละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทำใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความ
เขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ที่สำคัญ เชน เปาหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจางงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่น ๆ 
ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยาง
เสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่
จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสูปญหาความเหลื่อมล้ำ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตาง ๆ ที่
คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรู
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตาง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความ
ตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะ
ถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ำ กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัฒนที่จะทำใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลให
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
  จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่
เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการ
ดำเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จำเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมทั้งการใหความสำคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสูการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสำคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานา 
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ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต 
ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเปนตองสรางความพรอม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตาง ๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจำเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมี 
เสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตาง ๆ จำเปนตองคำนึงถึงความ
สอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อนำไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการไดอยางม่ันคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลงังาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต 
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาต ิไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค 
เอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไป
ได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
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 (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ  
ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ   
      สิ่งแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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 (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต    
สำนึกมีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย
เสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ไดจัดทำขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดาเนินการให
เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังไดกำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม 
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ 
มั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ สูการปฏิบัต ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแผนการพัฒนาเชิ งพื้ นที่ที่ จัดทำขึ้นโดย
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเปนแผนที่กำหนดเปาหมาย และทิศทางการ
ดำเนินงานของแตละภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ไดมีการกำหนดเปาหมาย 
“การพัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ลุมน้ำโขง” ผานแนวทางการขับเคลื่อน
สำคัญ 6 ดาน ดังนี ้

1.1 บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน” : 
พัฒนาแหลงน้ำ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ำระหวางลุมน้ำ พัฒนาระบบสงและกระจายน้ำ และบริหาร
จัดการน้ำแบบบูรณาการ 

1.2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลือ่มล้ำ 
ทางสังคม : พัฒนาอาชีพและรายไดของคนรายไดนอย พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู 
ทักษะอาชีพ พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก และการอำนวยความ
ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ 

1.3  สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา  : 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกรรายยอย พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไห 
ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิ สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหม พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
สนับสนุนธุรกิจ SMEs Startup พัฒนาผลิตภัณฑผาเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค พัฒนา 
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เมือง ศูนยกลางจังหวัด ฟนฟูทรัพยากรปาไมและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย 

1.4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณ ี
วัฒนธรรม สงเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุมน้ำโขง พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีและสงเสริมการ
ทองเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน 

1.5  ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค 
กลางและพื้นทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค : 
เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)  พัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสงใหสมบูรณ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงระบบราง
ในเมืองที่มีศักยภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
  1.6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงารางพื้นฐานบริเวณ
ดานศุลกากร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน และเรงรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการ
สำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคออกเฉียงเหนือตอนบน 2   (พ.ศ. 2561-2565)  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดมีการปรับประเด็นการพัฒนา เพื่อใหม ี

ความสอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัดฯ ใหมากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดมีการทบทวนประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา 
ดังตอไปนี ้
 1. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
 2. การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนและโลจิสติกสใหกับภาคธุรกิจในพื้นที ่
 4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมพัฒนาการผลิตการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหาร 
                            ปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริมการพัฒนาการผลิต การสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร   
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศ 
                             เพื่อนบาน 
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกดานการ 

     ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
2) พัฒนาเรื่องราวและเสนทางทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
3) พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวและบริการแกผูประกอบการและบุคลากร

ดานการทองเที่ยว 
4) พัฒนาสินคาที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว 
5) ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ของกลุมจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนและโลจัสติกสใหกับภาคธุรกิจใน 
                             พื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มขีดความสามารถดานการผลิต การคา การลงทุนแกผูประกอบการและ 

              แรงงานในพ้ืนที ่
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  2) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการคาการลงทุน 
 3) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือเพมมูลคาใหกับสินคาและบริการในการคาการลงทุน 

4) จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณืปจจุบัน เชน การจัดกิจกรรมแบบ New- 
    Normol เพื่องปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID –  
    19) เปนตน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานคุณธรรม  

    จริยธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใหกับประชาชนในพื้นที ่
2) สงเสริมเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอมใหมั่นคง 
3) สงเสริมเครือขายดานสังคมในการดูแลกลุมผูประสบปญหาทางสังคมใหมั่นคง 
    มั่งค่ัง ยั่งยืน 

3)  แผนพัฒนาจังหวัด 
          เปาหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 

“เปนแหลงเกษตรปลอดภัย  กาวไกลการคา  การลงทุน พัฒนาการทองเที่ยวสูอนุภูมิภาคลุม 
แมน้ำโขง”  
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร   
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา  1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพและมาตรฐาน 

    2) สรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกรและเสริมสรางศักยภาพใหประชาชนใน 
    ภาคเกษตรกรรม 
3) สงเสริมการปลูกและใชสมุนไพร และรวบรวมภูมิปญญาดานพฤกษเวช  

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาการคา  การลงทุนและการทองเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  1)  สรางขีดความสามารถในการคาการลงทุน  

 2)  สนับสนุนการทองเที่ยว  3  ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
 3) เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางอากาศ 

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี 
แนวทางการพัฒนา  1) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) เสริมสรางการเรียนรูและทักษะของคนทุกกลุม   
ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  1) สงเสริมการอนุรักษและฟนฟสูภาพทรัพยากรปาไม 

 2) เพิ่มขีดความสามรถในการรับรองของระบบนิเวศและคุณคาของ 
     ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 
 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนมรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 4) ฟนฟูแกไขปญหาความเสื่อมโทรม ในทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการ 
 5) การดำเนินมาตรการทางกฎหมาย อยางเขมงวด 
 6) สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแกไขปญหา   
     น้ำทวม น้ำแลง 

    7)สงเสริมการควบคุมและลดมลพิษทางน้ำ 
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   8) การจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุก 
   9) สงเสริมจำนวนหมูบานใหมีแผนบริหารจัดการและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

    สภาพภูมิอากาศระดับตำบล 
10) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 1)  พัฒนาสมรรถนะขาราชการจังหวัดสูองคการสมรรถนะสูง 

2)  สงเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหารจังหวัด 
3)  พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

1.4   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  
            วิสัยทัศน 
 

                    “สกลนครถิ่นนาอยู  มุงสูนวัตกรรม  รองรับ  AEC  สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1. จัดใหมีและบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟา 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ,เรียบรอย 
4. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. พัฒนาทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น 
8. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
เปาหมายการพัฒนา  (เปาประสงค) 
1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอยางทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย 
4. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ 
5. สงเสริมการทองเที่ยว เผยแพรประเพณี และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุก

พื้นท่ี 
7. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
8. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรและ 20 กลยุทธ ดังนี้   
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           กลยุทธที่ 1  พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
           กลยุทธที่ 2  พัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง 
           กลยุทธที่ 3  พัฒนาเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยง

เครือขาย 
  กลยุทธที่ 4  พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร 
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาการคา  การลงทุนและการทองเที่ยว 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
 กลยุทธที่ 2  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว 
 กลยุทธที่ 3  พัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ 
กลยุทธที่ 4  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 
กลยุทธที่ 1  พัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาจัดระบบการศึกษาใหทั่วถึงอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธที่ 3  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุล 
                      และยั่งยืน 
          กลยุทธที่ 1  สงเสริมสนับสนุนสรางจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการการอนุรักษและฟนฟู 
                          แหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 
          กลยุทธที่ 2  สงเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมที่ด ี
          กลยุทธที่ 3  การสาธิตและสงเสริมดานพลังงานและพลังงานทดแทน             
ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
            กลยุทธที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
            กลยุทธที่ 2  พฒันาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 
            กลยุทธที่ 3  พัฒนาองคกรและบุคลากร 
            กลยุทธที่ 4  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
           กลยุทธที่ 5  กำหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน   
                           ประมุข  ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
            กลยุทธที่ 6  เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
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2.  ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน 
          2.1 วิสัยทัศน 
 

“เมืองเกษตรกรรม  นำดานอาชีพเสริม  สงเสริมชุมชนใหนาอยู  ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” 
          

          2.2 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม  
    ทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

          2.3 เปาประสงค 
1. เกษตรกรลดการใชสารเคมีและเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร 
2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
3. พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค  บริโภค 
4. พัฒนาถนนและไฟฟาเพื่อการเกษตร 
5.  พัฒนาถนนและระบบระบายน้ำ ขยายไฟฟา  ใหคลอบคลุมทุกหมูบาน 
6.  สงเสริมกลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
7. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. อนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ 
9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม  
10. ตำบลนาในสุขภาพดี คนปลอดโรค อาหารปลอดภัย 

2.4 ตัวชี้วัด                                                                                                                        
1. มีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานแหลงน้ำ เชน ขุดลอก ฝายเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำ                   
2. มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานถนนเพื่อการเกษตร และถนน คสล. ปลอดฝุนในชุมชน              
3. เปนการสรางรายได ลดรายจาย โดยการสงเสริมการตั้งกลุมอาชีพและสรางความเขมแข็ง 

ใหกลุมอาชีพภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว   

5. หมูบานชุมชนมีความสงบเรียบรอย ปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ประชาชนอยูดีกินดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ            

                     7.  มีการอนุรักษปาตนน้ำ  ปาชุมชน  และอนุรักษพันธุปลาน้ำจืด (บานปลา)                                    
                     8. อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โสภูไทย  ภูมิปญญาชาวบาน                                             
                     9.  สงเสริมผลิตสินคา  OTOP  ในชุมชน 
                     10.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการศึกษา อยางทัว่ถึงทั้งในระบบและนอกระบบ 
และปลูกฝงจิตสำนึกสาธารณะและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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2.5 คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนใหนาอยู 
  

-การกอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  กอสรางฝายชะลอน้ำ (ฝายแมว) (ฝาย 
คสล.)  ขุดลอกลำหวย  ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร ฯลฯ  
-โครงการอบรมใหความรูดานการเกษตร  เชน โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน 
ตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ 
- โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพ  เชน  กลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร กลุมแปรรูปผลผลติทางการประมง  
กลุมทอผายอมคราม  ผลติสินคา OTP และสินคา
พื้นเมือง  ฯลฯ 
-การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆในพ้ืนที่ เชน ถนน ไหลทาง  สะพาน รางระบายน้ำ 
ทอลอดเหลีย่ม ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ำ
อุปโภคบรโิภค  อาคารตางๆ สิ่งกอสรางในฌาปนสถาน 
ปายจราจร กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพรบิ 
ระบบประปา  ติดตั้ง/ซอมแซม/ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ฯลฯ   
-โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ 
เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและ
สงเสริมคณุภาพชีวิต สงเสรมิการสหกรณ สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น สวนราชการหรือหนวย
อื่นของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 
-โครงการบรหิารจดัการการปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดและพัฒนาการเมืองการปกครอง
อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
-ดำเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานที่ดำเนินการแกไข
ปญหายาเสพตดิ  เพิม่ศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก    
อปพร.  ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู ปลูก
จิตสำนึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่มประสทิธิภาพ การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัและลดอบุัติเหตุบนทองถนน 
ฯลฯ 
-การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมปองกัน
โรคระบาดในพื้นท่ี  พัฒนา สงเสรมิ สนับสนุนการ
บริการ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศสานา  กีฬาและ
วัฒนธรรม 

-พัฒนา สงเสรมิ สนับสนุน การศกึษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
-อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เชน  
-อุดหนุนงบประมาณโครงการอนรุักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถ่ิน (งานนอมรำลึกหลวงปูมัน) 
-โครงการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมวันเขาพรรษา 
-โครงการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมวันวิสาขบูชา ฯลฯ 
--โครงการสงเสรมิการแขงขันกีฬาและนันทนาการ  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว -การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชน  ปาตนน้ำ ปา
สาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ สรางและ
ซอมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ  เปนตน 
-พัฒนา วางแผน สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
พัฒนา วางแผน สงเสรมิการทองเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาใน 

 
2.6  กลยุทธ 
       1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
            กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
             กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
             กลยุทธที่ 3  การพัฒนาดานสงเสริมกลุมอาชีพ 
        2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
             กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 
             กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
             กลยุทธที่ 3  การพัฒนาดานการเมือง  การปกครองและการบริหาร 
             กลยุทธที่ 4  การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
             กลยุทธที่ 5  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
         3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

    กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับใน 
                   ตำบล 

             กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา  การกีฬา  และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
         4.  ยุทธศาสตรการพฒันาการดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
             กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ 
                              เรงรดัการควบคุมมลพิษ 

   กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานการสงเสริมแหลงทองเที่ยว 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร   

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาใน 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาใน  กำหนดการ 

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาลตำบลนาในที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 4 
ยุทธศาสตร และ 12  กลยุทธ ดังนี้ 
 

29 
 



 
        1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
            กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
             กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
             กลยุทธที่ 3  การพัฒนาดานสงเสริมกลุมอาชีพ 
        2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
             กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 
             กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
             กลยุทธที่ 3  การพัฒนาดานการเมือง  การปกครองและการบริหาร 
             กลยุทธที่ 4  การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
             กลยุทธที่ 5  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
         3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
             กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับใน  
                             ตำบล 
             กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา  การกีฬา  และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
         4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
             กลยุทธที่ 1  การพัฒนาดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ 
                              เรงรดัการควบคุมมลพิษ 
              กลยุทธที่ 2  การพัฒนาดานการสงเสริมแหลงทองเที่ยว 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

      ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารส วนจั งหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจั งหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรกลุ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดย
สามารถอธิบายไดตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 4  
ยุทธศาสตร  ดังนี้   

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดสกลนครในยุทธศาสตร 

ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) มีควาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการ 

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) มีควาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ในประเด็น 

การพัฒนาที่ 1 การการสงเสริม  พัฒนาการผลิตการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 
(4) มีควาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในยุทธศาสตรที่ 1 การ 

บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และดานที่ 2 แกไขปญหา
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

(5) มีควาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 3  
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   

(6) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการ 
แขงขัน 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 

(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครในยุทธศาสตรที่ 5  
การการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

(3) มีควาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ในประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและความมั่นคง 

(4) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในยุทธศาสตรที่ 2   
แกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยุทธศาสตรที่ 6 
พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

(5)  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 2  
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   

(6)  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ 4  
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตรที่ 6 การปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ในยุทธศาสตรที่ 3  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 การทรัพยากร 

มนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ในประเด็น 

การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 
(4) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในประเด็นดานที่ 2  

แกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
(5) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 1  

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย   
(6) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

(1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ในยุทธศาสตรที่ 2   
การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  และในยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  

(2) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาการคา การ 
ลงทุน และการทองเที่ยว  และในประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
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(3) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ในประเด็น 

การพัฒนาที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน 
และในประเด็นการพัฒนาที่  4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 

(4) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในยุทธศาสตรที่ 3   
สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 

(5) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 3  
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน และในยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(6) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรที ่2  การสรางความสามารถในการ 
แขงขัน  และในยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 



โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัสกลนคร พ.ศ. 2566-2570 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
ชาต ิ20 ป 

1. ความ
มั่นคง 

2.การสรางความ
สามรถในการ
แขงขัน 

3.การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

4.การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมทางสังคม 

5.การสรางการเติบด
ตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

6.การปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

4..การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง

3.การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

3.การเริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

2.การสรางความ
เปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลใน

7.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

1.บริหาร
จัดการน้ำให
เพียงพอตอ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และคุณภาพ 

2.แกปญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผุมีรานไก
นอยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ของ อบจ.
สกลนคร 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

3.สรางความ
เขมแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคูกับ
การแกปญหา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม 

4.การพัฒนา
ทองเที่ยว 
เชิงบูรณาการ 

5.ใชโอกาสจากการ
พัฒนาโครงขายคมนาคม
ขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง
และพื้นที่เสรษฐกิจใหมๆ
ของภาค 

6. พัฒนาความรวมมือ
และใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศ
เพื่อนบานในการสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

1.การสงเสริมพัฒนาการ 
ผลิตการสรางมูลคาเพิ่ม
ทางการเกษตร และครัว
อาหารปลอดภัย 

2.การพัฒนาการทองเที่ยว 
3ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) เชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน 

3. การพัฒนาขีด
ความสามารถดานการคา
การลงทุนและโลจิลติกส
ใหกับภาคธุรกิจในพื้นที ่

4. การพัฒนาสังคม 
สิ่งแวดลอมและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด
สกลนคร 

1.การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. การพัฒนาการคา 
การลงทุน และการ
ทองเที่ยว 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

1.การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. การพัฒนาการคา 
การลงทุน และการ
ทองเที่ยว 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ของ อปท.
ในจังหวัด 

1.การพัฒนาดาน
การเกษตรและอาชีพ
เสริม 

2. การพัฒนาชุมชน 
หมูบานใหนาอยู 

3. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ของ อปท.
ในจังหวัด 

1.การพัฒนาดาน
การเกษตรและอาชีพ
เสริม 

2. การพัฒนาชุมชน 
หมูบานใหนาอยู 

3. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

เปา 
ประ 
สงค 

เกษตรกร
ลดการใช
สารเคมี
และเพิ่ม
ผลผลิต
ดาน
การเกษตร 

สงเสริม
การ
ทองเที่ยว
วิถีชุมชน 
โดยยึด
หลักนาใน
เมือง 3 
ธรรม 

พัฒนา
แหลง
น้ำเพื่อ
การ 
เกษตร
และ
อุปโภค 
บริโภค 

พัฒนา
ถนน 
และ
ไฟฟา
เพื่อการ 
เกษตร 

พัฒนา
ถนนและ
ระบบ
ระบาย
น้ำ ขยาย
ไฟฟาให
คลอบ
คลุมทุก
หมูบาน 

สงเสริม
กลุม
อาชีพ 
วิสาหกจิ
ชุมชน
และ
พัฒนา
ผลิต 
ภัณฑ 
OTOP 

ขับ 
เคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อนุรักษ
ทรัพยากร
ปาไม 
และ 
แหลงน้ำ 

อนุรักษ
ทรัพยากร
ปาไมและ
แหลงน้ำ 

พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยดาน
การศึกษา
ดาน
สุขภาพ 
ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
กลยุทธ 

1.พัฒนาดานระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร 
2.พัฒนาดานสงเสริม
อาชีพเกษตรกรรม 
3.พัฒนาดานสงเสริม 
กลุมอาชีพ 

1.พัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการภายใน
หมูบานและชุมชนใหนาอยู 
2.พัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
3.พัฒนาดานการเมือง การ
ปกครองและการบริหาร 
4.พัฒนาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

1.พัฒนาดานสงเสริมและ
สนับสนุนดานการงบประมาณ
ทางการศึกษาทกุระดับในตำบล 
2.พัฒนาดานสงเสริมการ
ศาสนา การกีฬา และอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

1.พัฒนาดานอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาไม ดแูล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
3.พัฒนาดานการสงเสริมการ
ทองเที่นว 



                                                                    
3.  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
      3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลนาใน  ไดใชการวิเคราะห SWOT  
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ป จ จั ย แล ะสถาน การณ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ผูนำชุมชนและประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนมีความ
สามัคคี ปรองดอง 

- มีทรัพยากรอุดมสมบูรณทั้งปาไมและแหลงน้ำ 
 - มีการประสานรวมมือกันระหวางเทศบาลตำบลกับสวนราชการตาง ๆ  
 - มีวัฒนธรรมที่โดดเดน มีความสวยงามทางธรรมชาติและเปนที่ตั้งเจดียหลวงปูมั่น วัดภูริทัตตถิราวาส 
จุดออน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับอำนาจหนาที่ เปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 - เทศบาลตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาที่วางไว 
 - พื้นท่ีตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ  เขตราชพัสดุ  เขื่อนน้ำอูน ทำใหมีปญหาดานเอกสารสิทธิ์ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดสกลนคร  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณใหเทศบาลตำบล ดำเนินการตาม
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
 - มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองทองถิ่น  โดยการสรางดุลยภาพ
ระหวางการกำกับดูแล  และความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ทองถิ่น 

-พฒันาแหลงทองเที่ยวโดยยึดหลักนาในเมือง 3 ธรรม 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ราษฎรขาดโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนของสถาบันการเงินเนื่องจากขาดเอกสารสิทธิ์ 
 - นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายัง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ทำ
ใหการพัฒนาทองถ่ินบางเรื่องตองชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน  หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลา
ในการจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 
 - การดำเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปญหาในพื้นที่และความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เนื่องจากจำกัด
ดวยอำนาจหนาที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด และหนวยงานที่ถายโอน ถายโอนเฉพาะหนาที่ไมมีการ
อบรมใหความรูแกบุคลากรของเทศบาล  ทำใหเกิดอุปสรรคและไมเขาใจการปฏิบัติหนาที ่

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลนาในนั้น  ไดทำ
การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

35 



 

ดาน สถานการณภาพ
แวดลอมภายนอกที่

เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/         

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๑. ดานโครงสราง 

พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 

3. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

๑) การพัฒนาถนน แหลง
แหลงน้ำ ในเขตอุทยาน
แหงชาติ 
 

- ตองไดรับการ
อนุญาตจากหนวยงาน
อุทยานและราชพัสดุ 

- ในเขตเทศบาล - ไดรับการอนุญาต
อยางท่ัวถึง 

๒) การถายโอนอางเก็บ
น้ำ 

- ไมมีงบประมาณใน
การบำรุงรักษาอยาง
เพียงพอ 

- การขุดลอก 

-แหลงน้ำ 
- เพื่อใหมีน้ำเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภค 

1)ปญหารณรงคปองกัน
พิษสุนัขบา 

-ระเบียบ กฎหมาย
เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 

-สุนัขและแมวใน
พื้นท่ีตำบลนาใน 

-พื้นท่ีตำบลนาใน
ปลอดพิษสุนัขบา 

2) เด็กไอคิวต่ำ -การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว 

-การรวมมือของ
หนวยงานราชการ 

-เด็กในชุมชนและ
สถานศึกษา 

-เด็กมีการพัฒนาไอ
คิวตามเกณฑ 

1)ขาดแหลงเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

-การกูเงินจากสถาบัน
การเงิน 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 

-มีเหลงเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

2)ประชาชนขาดสถานที่
จำหนายสินคา 

-ไมมีพื้นท่ีที่เหมาะสม -รานคาชุมชน -มีตลาดชุมชน 
สินคา OTOP 

3)ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย
ตอปต่ำกวา 30,000 
บาท 

-มีรายไดเพิ่มขึ้น -ประชาชนที่มี
รายไดต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐาน 

-ไมมีครัวเรือนท่ีตก
เกณฑมาตรฐาน
รายได 

4)แหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยว 

-การกอใหเกิดรายได
ในชุมชนจาก
นักทองเที่ยว 

-การทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ  
วัดภูริทัตตถิราวาส 

-มีอหลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ
ตอชุมชน 

1)การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึน อาจทำให
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได 

-การบังคับใชกฎหมาย 

-จุดเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน 

-ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

-มีระบบควบคุม
การจราจร เชน 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ใหระมัดระวัง 

2)การแพรระบาดของยา
เสพติด 

-การจำหนายและการ
เสพยาเสพติดของเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

-สถานศึกษา 

-หมูบาน 
-ไมมีการแพร
ระบาดยาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชน 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอมภายนอกที่

เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ความ

ตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

๓) เปนพื้นท่ีทาง
การเกษตรดิน
เสื่อมสภาพ  ขาดแคลน
น้ำในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง 

-ไมมีน้ำเพาะปลูกพืช
นอกฤดูฝน 

- พื้นท่ีในเขต
เทศบาล 

- ดินเพื่อ
การเกษตรอุดม
สมบูรณเหมาะแก
การเพาะปลูก 

-มีการปลูกพืชฤดู
แลง เพื่อเพิ่ม
รายได   

๔) มีปญหาเรื่องปาเสื่อม
โทรมจากการบุกรุกพื้นที่
ปาเพื่อการทำกิน 

-ความแหงแลง 
เนื่องจากปาตนน้ำขาด
ความอุดมสมบูรณ 

-อนุรักษปาตนน้ำ
และปาชุมชน 

- พื้นท่ีปาไมอุดม
สมบูรณดวยพืช
พันธุธัญญาหาร  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ขาดการสงเสริมและ
การอนุรักษ 

- สงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนให
ความสำคัญกับ
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตาง ๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 
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สวนที่ 3  การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
(1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานการเกษตรและ
ดานอาชีพเสรมิ 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.เศรษฐกิจ 

-การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 
-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-การเกษตร 

-สำนักปลัดฯ 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 
 

-อำเภอ 
-อบจ. 

2 การพัฒนาชุมชนใหนาอยู 1.บริหารทั่วไป 
 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
3.เศรษฐกิจ 
 
 
4 งบกลาง 

-บริหารงานทั่วไป 
-รักษาความสงบภายใน 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห 
-เคหะและชุมชน 
-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-พาณิชย 
-งบกลาง 
 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 

-อำเภอ 
-อบจ. 

3 การพัฒนาทางการศึกษา 
ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
 
2.เศรษฐกิจ 

-การศึกษา 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

- 

4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

1.บริหารงานทั่วไป 
 
๒.บริการชุมชนและ
สังคม 
 
2.เศรษฐกิจ 

-บริหารงานทั่วไป 
-การรักษาความสงบ
ภายใน 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-การเกษตร 

-สำนักปลัดฯ 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 

- 

รวม 4  ยุทธศาสตร 4  ดาน 12  แผนงาน 4  หนวยงาน 2 หนวยงาน 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

                      บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานคิม  จังหวดัสกลนคร 
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) 

1.ยุทธศาสตรการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
    1. แผนงานการศึกษา 
    2..แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    5.แผนงานการเกษตร 

 
1 

30 
16 
10 
46 

 
120,000 

17,982,000 
850,000 

5,500,000 
24,161,400 

 
1 

30 
16 
18 
51 

 
120,000 

17,982,000 
850,000 

10,244,000 
26,096,000 

 
1 

30 
16 
22 
48 

 
120,000 

17,982,000 
850,000 

10,994,000 
25,592,400 

 
1 

30 
16 
14 
46 

 
120,000 

17,982,000 
850,000 

8,330,000 
25,362,400 

 
1 

30 
16 
12 
41 

 
120,000 

17,982,000 
850,000 

4,664,000 
22,870,600 

 
5 

150 
80 
76 

232 
 

 
600,000 

89,910,000 
4,250,000 

39,732,000 
124,082,800 

                                          รวม 103 48,613,400 116 55,292,000 117 55,538,400 107 52,644,400 100 46,486,600 543 258,574,800 
2.ยุทศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3..แผนงานสาธารณสุข 
   4.แผนงานสังคมสงเคราะห 
   5. แผนงานเคหะและชุมชน 
   6.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   8.แผนงานพาณิชย 
   9.แผนงานงบกลาง 

 
13 
17 
13 
6 
7 
6 

111 
19 
5 

 
1,570,000 
1,166,500 
2,050,000 
590,000 

26,700,000 
170,000 

226,906,100 
11,800,500 
1,900,000 

 
13 
17 
13 
6 

10 
6 

92 
19 
5 

 
1,570,000 
1,166,500 
2,050,000 
590,000 

27,348,800 
170,000 

223,095,300 
11,800,500 
1,900,000 

 
13 
17 
13 
6 

14 
6 

102 
19 
5 

 
1,570,000 
1,166,500 
2,050,000 
590,000 

30,680,000 
170,000 

215,617,500 
11,800,500 
1,900,000 

 
13 
17 
13 
6 

12 
6 

92 
19 
5 

 
1,570,000 
1,166,500 
2,050,000 
590,000 

30,280,000 
170,000 

236,390,600 
11,800,500 
1,900,000 

 
13 
17 
13 
6 

12 
6 

88 
19 
5 

 
1,570,000 
1,166,500 
2,050,000 
590,000 

29,628,000 
170,000 

198,562,400 
11,800,500 
1,900,000 

 

 
65 
85 
65 
30 
55 
30 

485 
95 
25 

 

 
7,850,000 
5,832,500 

10,250,000 
2,950,000 

144,636,800 
850,000 

1,100,571,900 
59,002,500 
9,500,000 

                                           รวม 197 272,853,100 181 269,691,100 195 265,544,500 183 285,917,600 179 247,437,000 935 1,341,443,700 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬา  
  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  1.แผนงานการศึกษา 
  2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

21 
20 
12 

 
 

10,910,000 
1,229,200 
5,402,000 

 
 

21 
20 
12 

 
 

10,910,000 
1,229,200 
5,402,000 

 
 

21 
20 
12 

 
 

10,910,000 
1,229,200 
5,402,000 

 
 

21 
20 
12 

 
 

10,910,000 
1,229,200 
5,402,000 

 
 

21 
20 
12 

 
 

10,910,000 
1,229,200 
5,402,000 

 
 

105 
20 
60 

 
 

54,550,000 
6,146,000 

27,010,000 
                                           รวม 54 17,541,200 54 17,541,200 54 17,541,200 54 17,541,200 54 17,541,200 270 87,706,000 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ  
   ทองเที่ยว 
   1.การรักษาความสงบภายใน 
   2.แผนงานการศึกษา 
   3.แผนงานสาธารณสุข 
   4. แผนงานเคหะและชุมชน 
   5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   6.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   7.แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
6 
2 
5 
3 
2 
8 
4 

 
 

30,000 
60,000 
90,000 

450,000 
90,000 

10,466,600 
160,000 
60,000 

 
 

1 
6 
2 
5 
3 
2 
8 
4 

 
 

30,000 
60,000 
90,000 

450,000 
90,000 

10,466,600 
160,000 
60,000 

 
 

1 
6 
2 
5 
3 
2 
8 
5 

 
 

30,000 
60,000 
90,000 

450,000 
90,000 

10,466,600 
160,000 
90,000 

 
 

1 
6 
2 
5 
3 
2 
8 
5 

 
 

30,000 
60,000 
90,000 

450,000 
90,000 

10,466,600 
160,000 
90,000 

 
 

1 
6 
2 
5 
3 
2 
8 
5 

 
 

30,000 
60,000 
90,000 

450,000 
90,000 

10,466,600 
160,000 
90,000 

 
 

5 
30 
10 
25 
15 
10 
40 
23 

 
 

150,000 
300,000 
450,000 

2,250,000 
450,000 

13,066,200 
800,000 
390,000 

                                          รวม 31 11,406,000 31 11,406,000 31 11,406,000 31 11,406,000 31 11,406,000 155 57,030,000 
                                  รวมทั้งสิ้น 385 350,413,700 382 353,930,300 397 350,030,100 375 367,509,200 364 322,870,800 1,903 1,744,754,500 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

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) 

1.ยุทธศาสตรการเกษตรและดานอาชีพ
เสริม 
    1.แผนงานเคหะและชุมชน 
    2.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
    3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   4.แผนงานการเกษตร 

 
 

37 
9 

35 
4 
 

 
 

22,420,000 
1,330,000 

16,850,000 
4,000,000 

 

 
 

37 
9 
5 

12 
 

 
 

22,420,000 
1,330,000 

16,850,000 
4,000,000 

 

 
 

37 
9 

15 
24 

 

 
 

22,420,000 
1,330,000 

16,850,000 
4,000,000 

 

 
 

37 
9 

15 
23 

 

 
 

22,420,000 
1,330,000 

16,850,000 
4,000,000 

 

 
 

37 
9 

15 
14 

 

 
 

22,420,000 
1,330,000 

16,850,000 
4,000,000 

 

 
 

185 
45 
75 
20 

 

 
 

112,100,000 
6,650,000 

84,250,000 
20,000,000 

 
                                         รวม 85 44,600,000 85 44,600,000 85 44,600,000 85 44,600,000 85 44,600,000 425 223,000,000 
2.ยุทศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 

   1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  2.แผนงานสาธารณสุข 
  3.แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
  5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  6.แผนงานพาณิชย 
 

 
6 
9 
9 
5 

82 
4 
 

 
185,000 

1,440,000 
5,400,000 
260,000 

72,050,000 
2,500,000 

 

 
6 
9 
9 
5 

82 
4 
 

 
185,000 

1,440,000 
5,400,000 
260,000 

72,050,000 
2,500,000 

 

 
6 
9 
9 
5 

82 
4 
 

 
185,000 

1,440,000 
5,400,000 
260,000 

72,050,000 
2,500,000 

 

 
6 
9 
9 
5 

82 
4 
 

 
185,000 

1,440,000 
5,400,000 
260,000 

72,050,000 
2,500,000 

 

 
6 
9 
9 
5 

82 
4 
 

 
185,000 

1,440,000 
5,400,000 
260,000 

72,050,000 
2,500,000 

 

 
30 
45 
45 
25 

410 
20 

 

 
925,000 

7,200,000 
27,000,000 
1,300,000 

360,250,000 
12,500,000 

 

                                        รวม 115 81,835,000 115 81,835,000 115 81,835,000 115 81,835,000 115 81,835,000 575 409,175,000 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา กีฬา   และวัฒนธรรมทองถิ่น 
  1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

8 
 
 

 
 

420,000 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

420,000 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

420,000 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

420,000 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

420,000 
 
 

 
 

40 
 
 

 
 

2,100,000 
 
 

                                         รวม 8 420,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 40 2,100,000 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

2 
 
 

 
 

10,066,600 
 

 
 

2 
 

 
 

10,066,600 
 

 
 

2 
 

 
 

10,066,600 
 

 
 

2 
 

 
 

10,066,600 
 
 

 
 

2 
 

 
 

10,066,600 
 

 
 

10 
 

 
 

50,333,000 

                                         รวม 2 10,066,600 2 10,066,600 2 10,066,600 2 10,066,600 2 10,066,600 10 
 

50,333,000 

                                  รวมทั้งสิน้ 210 136,921,600 210 136,921,600 210 136,921,600 210 136,921,600 210 136,921,600 1,050 684,608,000 

แบบ ผ.01/1 



 

 

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบตั ิ

เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูสึกดีตออาชีพ
สุจรติและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน  
จำนวน 6 แหง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 
 

นักเรียนสราง
อาชีพสุจริต
และสราง
รายไดใหกับ
ครอบครัว 

-กองการศึกษา 
 

         รวม  1  โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร
สายหนองออจอ  
บานอูนดง  หมูที่  1 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 500  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร
สายวัดปา ถึงถนน 
สปก. อูนดง–หนองผือ 
บานอูนดง  หมูที่  1 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 500  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

3 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายที่นานายสงวน ถึง
อางเก็บน้ำหวยเบือก  
บานอูนดง  หมูที่  1 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 500  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายอางเก็บน้ำหวย
เบือก  บานอูนดง   
หมูที่  1 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  1,800  
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
1,800 เมตร 

เกษตรกรมีไฟฟา
ใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายหนองกอจอ ถึง
ดานหมากแฟน   
บานอูนดง หมูที่  1 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  2,200  
เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
2,200 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

6 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร
สาย ถนน สปก.  - 
หนองผือ ถึงบาน
หวยบุน  บานหนองผือ  
หมูที่ ๒ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายแยกทาเรือ ถึง
สรางอีแนน  บาน
หนองผือ  หมูที่  2 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  850  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
850 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

8 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายดงนิมติ บาน 
นาเลา  หมูที่  ๔ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๖๘๕   เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
685 เมตร 

เกษตรกรมีไฟฟา
ใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายนาเลา –นาทัน  
บานนาเลา หมูที่  ๔ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 500  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

10 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายถ้ำพระ  บานนาใน  
หมูที่ ๕ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 1,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
1,000 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

11 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายมยิาซาวา  บาน 

นาใน  หมูที ่๕ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 1,0๐๐ เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
1,000 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

12 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายปาชาถึงหวยหิน
ลาด  บานนาใน  หมูที ่
๕ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 8๐๐ เมตร 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
800 เมตร 

เกษตรกรมีไฟฟา
ใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

44 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

13 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายแปลงเกษตรนาย
เสนาะ  แกวหิน  บาน
นาใน  หมูที ่๕ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

14 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขาสู
พื้นที่การเกษตร สายหนวย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ 
ถึงอางเก็บน้ำหวนสวนปาน  
บานผักคำภ ูหมูที ่๖ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

15 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขาสู
พื้นที่แปลงเกษตร  สาย
หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
๒๖ ถึงหนองหมากเห  
บานผักคำภ ู หมูที่ ๖ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

16 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายแปลงนางเกษตร สี
เทียวไทย  ถึงแปลง
เกษตรนายเตียน นร
บุตร  บานผักคำภู   
หมู ที่ ๖ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  258 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
258 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

45 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

17 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร
สาย ลงเขื่อนน้ำอูน  - 
คุมวังน้ำเย็น  บานนา
ทัน  หมูที่ ๗ 

 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
1,000 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

18 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายขางวัดคริตส  บาน 
นาทัน หมูที่  ๗ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๓00  เมตร ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
300 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

19 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายหนองปาชาง  บาน
หนองผือนอย  หมู ๘ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

20 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายทางแยกบาน
หนองผือเขาถนนสาย
อางเก็บน้ำหวยผึ้ง  
บานหนองผือนอย   
หมูที ่๘ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 800 เมตร 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
800 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

21 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายรอบดอนเจาปู 
บานผักคำภูใหม  หมูที่ 
๙ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

22 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สาย หนองหมากแขง  
บานผักคำภูใหม   
หมูที ่๙ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 
 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

23 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายหนวยพัฒนาการ
เคลื่อนท่ี ๒๖ ถึงท่ีพัก
สงฆฮองเชียงดาว บาน
ผักคำภูใหม  หมูที ่๙ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
4,000 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

24 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายบานนายอภิสิทธ์ิ 
แสนอุบล ถึงบานนาย
จุล แสนอุบล บานผัก
คำภูใหม หมูที ่๙ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  650  เมตร 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
650 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

25 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายบานนายประยงค 
ถึงแปลงเกษตรนายเงิน  
บานผักคำภูใหม  หมูที ่
๙ 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว  870 เมตร 754,000 754,000 754,000 754,000 754,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
870 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

 

 

 

48 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

26 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายบานนายประยงค 
ถึงแปลงเกษตรนายทัก 
วงศรีลา  บานผักคำภู
ใหม  หมูที ่๙ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 876 เมตร 754,000 754,000 754,000 754,000 754,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
876 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

27 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายบานนายประคอง  
สีเทียวไทย  ถึงบาน
นายองอาจ โถชาลี 
บานผักคำภูใหม  หมู 
๙ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 1,800 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
1,800 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

28 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายหนองขาวจาว  
บานหนองไชยวาลย  
หมูที่  ๑๐ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
1,500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

29 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายบานนายถวลิ แกว
ดารา ถึงแปลงเกษตร
นายนครจติ ศิริบุตร  
บานหนอง 

ไชยวาลย  หมูที่  ๑๐ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว 370 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
370 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

30 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  
สายหวยสวนปาน  
บานผักคำภู  หมู  ๑๑ 

เพื่อขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำใหประชาชน
มีไฟฟาใชใน
การเกษตรและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความยาว ๕๐๐ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

รวม  30 โครงการ - - 17,982,000 17,982,000 17,982,000 17,982,000 17,982,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทำเกษตรทฤษฎี
ใหม 

-เพื่อรณรงคประชา 
สัมพันธเกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม 

ประชาชนในพ้ืนที่
จำนวน 100 คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ      

ผูรับการอบรม
นำความรูมาใช
ในการดำเนิน
ชีวิตได 
 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

เพื่อเพิ่มรายได ลด
รายจายใหแก
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนที่
จำนวน 100 คน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ      

ผูเขารับการ
อบรมมีอาชีพ
และมรีายได
เพิ่ม 

สำนักปลดั 

3 จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน
ตำบลนาใน 

เพื่อเปนแหลง
ความรูทาง
การเกษตรใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน
ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน  
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ      

-ประชาชน
ตำบลนาในมี
แหลงคนควา
หาความรู 

สำนักปลดั 

4 จัดตั้งศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรประจำ
หมูบาน 

เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดตั้งศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรตามแนวคดิ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ      

ชุมชน/หมูบาน
มีแหลงความรู
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝกอบรมและ
สงเสริมกลุมอาชีพ
ตำบลนาใน 

-เพื่อสงเสรมิให
ความรูกับกลุม
สงเสริมอาชีพ ใหมี
งานทำและมีรายได
เสรมิ 
 

กลุมอาชีพตำบลนาใน
จำนวน 11 กลุม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนกลุม
อาชีพท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
สรางอาชีพและ
มีสรางรายได
ใหกับครัวเรือน 

สำนักปลดั 

6 อุดหนุนกลุมเกษตร
พอเพียงชุมชนบาน 

นาทัน  หมูที่ 7 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
เกษตรพอเพียง
ชุมชนบานนาทัน 
หมูที่ 7 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมเกษตร
พอเพียงชุมชนบาน 
นาทัน  หมูที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริมและ
มีงานทำ 

สำนักปลดั 
 
 

7 อุดหนุนกลุมทอผา 

ยอมคราม บานอูนดง  
หนองไชยวาลย  

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
ทอผายอมคราม 
บานอูนดงฯ  หมูท่ี 
1,10 

อุดหนุนคณะกรรมการ
กลุมทอผายอมคราม  
บานอูนดง  - 
หนองไชยวาลย  

3๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริมและ
มีงานทำ 

สำนักปลดั 
 
 

8 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง 
(การทำปลาตากแหง)  
บานหวยบุน หมูที่ 3 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
ทำปลาตากแหง 
บานหวยบุน หมูที่ 3 

อุดหนุนคณะกรรมการ
กลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการประมง (ทำปลา
ตากแหง)  บานหวยบุน 

  

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริมและ
มีงานทำ 

สำนักปลดั 
 

52 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 
(หนอไมอัดปบ) บาน
นาใน  หมูที่ 5 

-เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
หนอไมอัดปบ บาน
นาใน หมูที่ 5 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ใหกับกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร
(หนอไมอัดปบ)  บาน   
นาใน หมูที่ ๕ 

2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

-สำนักปลัด 
 

10 อุดหนุนกลุมปลูกมัน
สำปะหลังตำบลนาใน 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
ปลูกมันสำปะหลัง 
หมูที่ 1-11 

อุดหนุนคณะกรรมการ
กลุมปลูกมันสำปะหลัง 
หมูที่ ๑ – ๑๑ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

-สำนักปลัด 
 

11 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติจากฝาย  บาน
ผักคำภู  หมูที่ 6,9,11 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
แปรรูปผลผลติจาก
ฝาย บานผักคำภู 
หมูที่ 6,9,11 

อุดหนุนคณะกรรมการ
กลุมแปรรูผลผลิตจาก
ฝาย บานผักคำภู หมูที่ 
6,9,11 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

-สำนักปลัด 
 

12 อุดหนุนกลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม  บาน
ผักคำภ ู

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
ทอผาฝายยอมสี
เปลือกไม บาน 
ผักคำภู  

อุดหนุนคณะกรรมการ
กลุมทอผาฝายยอมสี
เปลือกไมบานผักคำภ ู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

-สมาชิกกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายได
เพิ่ม 

-สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

13 อุดหนุนกลุมทอผา
พื้นเมือง  บานหนอง
ผือ หมูที่ ๒ 
 
 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
ทอผาพื้นเมือง บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

อุดหนุนคณะกรรมการ
กลุมทอผาพื้นเมือง บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

-สมาชิกกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายได
เพิ่ม 

-สำนักปลัด 
-กลุมทอผา
พื้นเมืองบาน
หนองผือ  

14 อุดหนุนกลุมทอผา
พื้นเมือง บานผักคำภู 
หมูที่ ๖ 
 
 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
ทอผาพื้นเมือง บาน
ผักคำภู หมูที่ 6 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมทอผา
พื้นเมือง  บานผักคำภู 
หมูที่ ๖ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

-สมาชิกกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายได
เพิ่ม 

-สำนักปลัด 
-กลุมอาชีพบาน
ผักคำภู หมูที่ 6 

15 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ปลาตากแหง  บาน 
นาเลา หมูที่ ๔ 
 
 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
แปรรูปปลาตากแหง 
บานนาเลา หมูที่ 4 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมแปรรูปปลา
ตากแหง  บานนาเลา 
หมูที่ 4 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

-สมาชิกกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายได
เพิ่ม 

-สำนักปลัด 
-กลุมอาชีพบาน
นาเลา หมูที่ 4 

16 อุดหนุนกลุมสงเสริม
อาชีพบานหนองผือ
นอย  หมูที่  8 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานของกลุม
สงเสริมอาชีพ บาน
หนองผือนอย  
หมูที่ 8 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับกลุมสงเสรมิอาชีพ
บานหนองผือนอย  หมู
ที่ 8 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละระดับ
ความ 
พึงพอใจ
ผูเขารวม
โครงการ 

-สมาชิกกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายได
เพิ่ม 

-สำนักปลัด 
-กลุมอาชีพบาน
บานหนองผือ
นอย หมูที่ 8 

         รวม  16  โครงการ - - 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายอาง
เก็บน้ำหวยเบือก  
(สายเดมิ)  บานอูนดง 
หมูที่ ๑ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง 4.00  เมตร  
ยาว 1,450 เมตร 

900,000 900,000 - 900,000 - กอสรางถนน
ลูกรังจำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

2 กอสรางถนนลูกรัง 
สายกฐิน  บานอูนดง 
หมูที่ 1 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร 
650,000 650,000 650,000 - - กอสรางถนน

ลูกรังจำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

3 กอสรางถนนลูกรังเขา
สูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายแยกคลองสงน้ำ
หวยเบือก ถึง วัดดาน
หมากแฟน บานอูนดง 
หมูที่ 1 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 กอสรางถนน
ลูกรังจำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

4 กอสรางถนนลูกรังเขา
สูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายคลองสงน้ำแปลง
เกษตรนายวโิรจน ถึง 
บานนายชัยชนะ บาน
อูนดง หมูที่ 1 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 260 เมตร 

- 114,000 114,000 - 114,000 กอสรางถนน
ลูกรังจำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สาย สปก. 
ถึงทางหลวงชนบท 
บานหวยบุน  หมูที่ ๓ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

-ขนาด  
80x1.80x8.00 เมตร  
จำนวน 2 ชอง  

200,000 - 200,000 - 200,000 กอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

6 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบาน
นายจันดี  โพธ์ิศรี  
บานหวยบุน หมูที่ ๓ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

7 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายหนอง
ปลิง เชื่อมสายลงเขื่อน
น้ำอูน บานนาเลา  หมู
ที่ ๔ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 7๐๐ เมตร 

700,000 7๐๐,๐๐๐ 700,000 - - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

8 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สาย
หนองดู  บานนาเลา  
หมูที่  ๔ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 1,4๐๐ เมตร 

- 1,4๐๐,๐๐๐ 1,4๐๐,๐๐๐ 1,4๐๐,๐๐๐ - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบาน   
นาใน – มิยาซาวา  
บานนาใน  หมูที่  ๕ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- 350,000 350,๐๐๐ - 350,000 กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

10 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายหวย
แข หรือสายนาใน 

หินแตก บานนาใน  
หมูที่ ๕  

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว ๓,๐๐0 เมตร   

- - 100,000 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ กอสรางถนน
ลูกรัง จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

11 กอสรางบล็อกคอน
เวิสด สายหนองเซือม 
– หนองขี้เห็น บานผัก
คำภู  หมูที่  ๖  

เพื่อปองกันน้ำทวม
ขังแปลงเกษตร 

กวาง 3.00 เมตร 

สูง 2.70 เมตร ผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร 
จำนวน 4 ชอง  

500,000 500,000 500,000 - 5๐๐,๐๐๐ กอสรางบล็อก
คอนเวิสด
จำนวน 1 
แหง 

ผลผลติทาง
การเกษตรไมได
รับความ
เสียหายกรณีน้ำ
หลาก 

กองชาง 

12 กอสรางถนนลูกรังสู
พื้นท่ีการเกษตร  สาย
แปลงเกษตรนาย
ประดิษฐ  จันทรเสนา 
ถึงแปลงเกษตรนาย
สมหมาย อายาสูน  
บานผักคำภู  หมูที่  ๖ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว 124 เมตร   

100,000 100,000 100,000 - - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 กอสรางถนนลูกรังสู
พื้นท่ีการเกษตร  สาย
แปลงนางเกสร สีเทียว
ไทย ถึงแปลงเกษตร
นายเตียน นรบุตร 
บานผักคำภู  หมูที่  ๖ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  260 เมตร   

250,000 250,000 250,000 - 250,000 กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

14 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบาน
นายเสน เรือริรักษ  ถึง  
บานนางสาย  โคตะมา   
บานนาทัน  หมูที่ 7 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

กวาง 4.00  เมตร   
ยาว  725  เมตร  

700,000 - 700,000 700,000 - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

15 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบาน
นายสมพงษ นาทัน ถึง 
บานนางทัศนีย  โพธิ์
ศรี  บานหนองผือนอย 
หมูที่  ๘ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 190 เมตร 

- 180,000 180,000 180,000 - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

16 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายแปลง
เกษตรนายกาวิ วงศรี
ลา  ถึง แปลงเกษตร
นายเปอง โถชาลี  บาน
ผักคำภูใหม หมูที่  ๙ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- 600,000 600,000 6๐๐,๐๐๐ - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบาน
นาเกาหนองสังวาน ถึง 
หนองไชยวาลย บาน
หนองไชยวาลย หมูที่ 
๑๐ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 70๐ เมตร 

- 700,000 700,000 700,000 - กอสรางถนน
ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

18 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบาน
นายถวิล แกวดารา ถึง 
คลองสงน้ำหวยเบือก
แปลงเกษตรนายแสวง 
บุญโคดม บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ ๑๐ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 700 เมตร 
- 700,000 700,000 - 700,000 กอสรางถนน

ลูกรัง  จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 

19 กอสรางสะพานบล็อก
คอนเวิสด แปลง
เกษตรนายพันศักดิ์ สี
เทียวไทย ถึงแปลง
เกษตรนายสมัย ชา
แสน บานผักคำภู  
หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กวาง 3.60 เมตร 

สูง 3.60 เมตร 

ผิวจราจรกวาง 8.00 
เมตร จำนวน 3 ชอง 

 

- 800,000 800,000 800,000 - กอสราง
สะพานบล็อก
คอนเวิสด
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. บริเวณรองน้ำ
พื้นท่ีแปลงเกษตร 
นายสวย  บานผักคำภู  
หมูที ่ 11 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

กวาง 2.40 เมตร 
สูง 2.40 เมตร  
ผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร  จำนวน 1 ชอง  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม 

คสล. จำนวน 
1 แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก รวดเร็ว  
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

21 ซอม/สรางถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  หมูที่  
1-11 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกและเปนการ
สงเสริมการเกษตร 

ซอม/สรางถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 
หมูที่ ๑ – ๑๑   

1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,000,000 ซอม/สราง
ถนนลูกรัง
ในขตพื้นท่ี
ตำบลนาใน  

ราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้น  
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
ขนสง 

กองชาง 

22 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  หมูที่  ๑ - 
๑๑ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกและเปนการ
สงเสริมการเกษตร 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  ๑,๐๐0  เมตร  
( หมูที่  ๑ – ๑๑) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนถนน
ลูกรังเพิ่มขึ้น  

-ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองชาง 

23 กอสรางอาคาร
จำหนายผลิตภัณฑ 
OTOP และผลิตภณัฑ
พื้นเมือง  บานหนอง
ผือ  หมูที่  2 

เพื่อใหมีสถานท่ี
จำหนายผลิตภัณฑ 
OTOPและผลิตภณัฑ
พื้นเมือง ที่ได
มาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 20 เมตร  
สูง 3 เมตร 

ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ี
จำหนายสินคา
OTOP และ
สินคาพื้นเมือง
ของชุมชน  
 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
รายไดเพิ่มขึ้น
จากการ
จำหนายสินคา 

กองชาง 
 

 

รวม  23  โครงการ - - 5,500,000 10,244,000 10,994,000 8,330,000 4,664,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25666 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานอูนดง  หมูที่  1   

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานอูนดง  หมูที่ 1   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

2 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานหนองผือ  หมูที่  
2  

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานหนองผือ หมูที่ 2   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

3 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานหวยบุน  หมูที่  3   

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานหวยบุน หมูที่ 3   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

4 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานนาเลา  หมูที่ 4   

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานนาเลา หมูที่ 4   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

5 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานนาใน  หมูที่ 5   

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานนาใน  หมูที่ 5   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 

61 
 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานผักคำภู  หมูที่  6  

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานผักคำภู  หมูที่ 6   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

7 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานนาทัน  หมูที่ 7   

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานนาทัน  หมูที่ 7   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

8 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานหนองผือนอย   
หมูที่ 8  

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานหนองผือนอย   
หมูที่ 8   

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

9 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานผักคำภูใหม   
หมูที่  9 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานผักคำภูใหม  หมูที่ 
9  

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

10 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ 10  

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ 10   

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 

 

62 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ธนาคารน้ำใตดิน  
บานผักคำภู  หมูที่  
11  

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดิน 

บานผักคำภู  หมูที่ 11   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ธนาคารน้ำใต
ดินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

12 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานอูนดง  หมูที่ 1 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานอูนดง  หมูที่ 1   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

13 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานหนองผือ  หมูที่ 2 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานหนองผือ  หมูที่ 2   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

14 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานหวยบุน  หมูที่ 3 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานหวยบุน  หมูที่ 3   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

15 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานนาเลา  หมูที่ 4 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานนาเลา  หมูที่ 4   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานนาใน  หมูที่ 5 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานนาใน  หมูที่ 5   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

17 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานผักคำภู  หมูที่ 6 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานผักคำภู  หมูที่ 6   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

18 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานนาทัน  หมูที่ 7 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานนาทัน  หมูที่ 7   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

19 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานหนองผือนอย 

หมูที่ 8 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานหนองผือนอย   
หมูที่ 8   

289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

20 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานผักคำภูใหม   
หมูที่ 9 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานผักคำภูใหม  หมูที่ 
9   

289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 

64 
 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ 10 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ 10   

289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

22 ขุดเจาะบอบาดาล    
บานผักคำภู  หมูที่ 11 

เพื่อชวยแกไขปญหา
ภัยแลงและเพิ่ม
ปริมาณน้ำใตดินเพื่อ
การเกษตร 

บานผักคำภู  หมูที่ 11   289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ 289,๐๐๐ ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

23 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพดิน 

เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและดินมี
คุณภาพ 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ผลผลติทาง
การเกษตรและ
ราคาผลผลิต
สูงขึ้น 

สำนักปลดั 

24 กอสรางฝายชะลอน้ำ  
(ฝายแมว)  หมูที่ ๑ – 
๑๑ 

เพื่อปองกันการตื้น
เขินของแหลงน้ำ 

ลำหวย/ สายลำน้ำ ใน
เขตพื้นที่ตำบลนาใน 

หมูที่ ๑ – ๑๑ 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ จำนวนฝาย
ชะลอน้ำ
เพิ่มขึ้น 

กักเก็บปริมาณ
น้ำไวใชในฤดู
ผลัดไปได
เพียงพอ 

กองชาง 

25 กอสรางฝาย คสล.   
หมูที่ ๑ – ๑๑ 

เพื่อปองกันการตื้น
เขินของแหลงน้ำ 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร   
สันฝายสูง  ๐.๕๐  เมตร  
ผนังขางสูง ๑.๕๐  เมตร  
ตามแบบ ทต.นาใน 

1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ จำนวนฝาย 
คสล.เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค  
บริโภค 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 กอสรางฝาย คสล. อาง
เก็บน้ำหวยเบือก  บาน
อูนดง  หมูที่ ๑ 
 

-เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเกษตร 

กวาง ๘.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

- 497,60๐ 497,60๐ 497,60๐ - จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

27 กอสรางฝาย คสล. ลำ
หวยแข  บานหนองผือ  
หมูที่ ๒ 
 

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กวาง ๘.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

- 497,60๐ 497,60๐ 497,60๐ - จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

28 กอสรางฝาย คสล. ลำ
หวยทราย  บานนาเลา  
หมูที่ ๔ 

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กวาง ๑๐.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง 2.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

- ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

29 เสรมิคันฝาย คสล. ลำ
หวยใหญ บานนาเลา 
หมูที่ ๔ 

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

สูง 1.50 เมตร 

ยาว 40 เมตร 
50,000 50,000 50,000 - - จำนวนฝาย 

คสล. เพิม่ขึ้น 
ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

30 กอสรางฝาย คสล.  ลำ
หวยเข บานนาใน   
หมูที่ ๕ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง ๑๐.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  มข.
๒๕๒๗ 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 กอสรางฝาย คสล.  ลำ
หวยหินลาด บานนาใน  
หมูที่ ๕ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง ๑๐.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

32 กอสรางฝาย คสล.  ลำ
หวยสวนปาน  บานผัก
คำภู  หมูที่ ๖ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง 8.๐๐ เมตร 
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 
มข. ๒๕๒๗ 

497,6๐๐ 497,6๐๐ 497,6๐๐ - - จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

33 กอสรางฝาย คสล.  
แปลงเกษตรนายนุกูล 
โสมชัย  บานผักคำภู  
หมูที่ ๖ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง 8.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

497,6๐๐ 497,6๐๐ 497,6๐๐ - 497,6๐๐ จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 

34 กอสรางฝาย คสล.  ลำ
หวยโคก บานผักคำภู
ใหม  หมูที่ ๙ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง 8.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

497,6๐๐ 497,6๐๐ - 497,6๐๐ - จำนวนฝาย 
คสล. เพิม่ขึ้น 

ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 บำรุงรักษาสันอางเก็บ
น้ำหวยโคก  บานผัก
คำภูใหม  หมูที่ 9 

เพื่อกำจัดหญาและ
ตนไมที่ขึ้นปกคลุม
และเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม 

คาจางเหมาแรงงานใน
การบำรุงรักษา ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อางเก็บน้ำ
หวยโคก
สะอาดและ
สวยงาม 

สรางความ
สามัคคี สราง
แรงงานใหกับ
ประชาชนผูใช
น้ำ 

กองชาง 

36 ปรับปรุง/ซอมแซมฝาย
คันดิน  บานผักคำภู
ใหม  หมูที่  9 
 
 

 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง 2.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ฝายคันดิน
มั่นคงและ
แข็งแรง 

ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง
และมีการ
ระบายน้ำไดใน
ฤดูฝน 

กองชาง 

37 ปรับปรุง/ซอมแซม
คลองสงน้ำ   ลำหวย
โคก บานผักคำภู หมูที่ 
๙ 

-เพื่อเปนการ
สงเสริมการเกษตร
และปองกันการตื้น
เขินของลำหวย 

ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ คลองสงน้ำ
มั่นคงและ
แข็งแรง 

ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
หนาแลง 

 

กองชาง 

38 กอสรางฝาย ค.ส.ล.  
ลำหวยหนองไชยวาลย  
บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ ๑๐   

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง ๘.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน  
มข. ๒๕๒๗ 

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ - ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
หนาแลง 

 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

1.5  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 กอสรางฝาย คสล. 
สายนาคำ  บานหนอง
ไชยวาลย  หมูที่  ๑๐ 

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค  
บริโภค 

กวาง  ๓.๐๐  เมตร  สัน
ฝายสูง  ๐.๕๐  เมตร  
ผนังขางสูง  ๑.๕๐  
เมตร  ตามแบบ  
ทต.นาใน 

1๙๙,๐๐๐ 1๙๙,๐๐๐ - - - ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

-ราษฎรมีนำ้
อุปโภค  
บริโภค 

กองชาง 

40 กอสรางฝาย คสล. ลำ
หวยสวนปาน  บานผัก
คำภู  หมูที่ ๑๑ 
 

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภค 

กวาง ๘.๐๐ เมตร สัน
ฝายสูง ๑.๐๐ เมตร 
ผนังขางสูง ๒.๕๐ เมตร 
ตามแบบ มข. ๒๕๒๗ 

๔๙๗,๖๐๐ ๔๙๗,๖๐๐ - ๔๙๗,๖๐๐ - ประชาชน 
มีน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
หนาแลง 
-มีการระบาย
น้ำไดไดในฤดู
ฝน 

กองชาง 

41 ปรับปรุง/ซอมแซมฝาย
คันดิน  ลำหวยสวน
ปาน  บานผักคำภูใหม  
หมูที่  9 
 
 

 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

กวาง 2.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 

180,000 180,000 180,000 - - ฝายคันดิน
มั่นคงและ
แข็งแรง 

ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง
และมีการ
ระบายน้ำไดใน
ฤดูฝน 

กองชาง 

รวม 41 โครงการ   9,197,400 11,126,000 10,628,400 10,398,400 7,906,600 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI ) 
ผลที่คาดวา     

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตำบล
นาใน 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

ผูบริหาร คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จาง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ขาราชการ
การเมือง และ
พนักงานเขาใจ
ในบทบาทหนาที่
และมีความรูใน
การปฏิบัติงาน
ไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

2 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนาใน 

เพื่อเปนคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถิ่น
ตามทีร่ะเบียบ
กฎหมายกำหนด 

จัดการเลือกตั้งกรณีครบ
วาระ/ตำแหนงวาง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 การจัดการ
เลือกตั้งเปนไป
ตามที่
กฎหมาย
กำหนด 

การเลือกตั้ง
เปนไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสรางจติสำนึก
ตอสถาบัน
พระมหากษตัริย 

เพื่อจัดงานหรือจัด
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติพระบรมวงศา
นุวงศเพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษตัริย    

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตติามนโยบายของ
อำเภอ จังหวัด กรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่
เขารวม
โครงการ/
จำนวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ประชาชนได
แสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษตัริย
และพระบรม
วงศานุวงศ 

สำนักปลดั 

4 โครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานดานแผน
ที่ภาษีของเทศบาล
ตำบลนาในให
เปนไปตาม
หลักเกณฑการ
บริหารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

-คาใชจายในการ
ปรับปรุงและสำรวจ
ขอมูลแผนที่ภาษีใหเปน
ปจจุบัน 
-คาจางเหมาจดัทำแผน
ที่แมบทของตำบลนาใน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบล
นาในมี 
แผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพยสินอยาง
ถูกตอง 

 
 

เทศบาลตำบล
นาในจัดเก็บ
ภาษีไดเพิ่มขึ้น
และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองคลัง 

5 โครงการอบรม
ผูประกอบการรานคา
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม 

เพื่ออบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจดัเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมน 
 

ผูประกอบการรานคาใน
เขตพื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผูประกอบการ
รานคาที่เขา
รวมโครงการ 

ผูประกอบการ
รานคาในเขต
เทศบาลตำบล
นาในมีความรู
และเขาใจ
เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 

 

71 
 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสำนักงาน 
นาอยู  นาทำงาน 
 

เพื่อจัดกิจกรรม 5 
ส. ภายในสำนักงาน
และบรเิวณรอบ
อาคารสำนักงานมี
ความสะอาดและพึง
พอใจตอผูมาตดิตอ
ราชการ 

จัดกิจกรรม 5 ส. 
ทุกเดือน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กำหนดไวทุก
ประการ 

สำนักงานและ
พื้นท่ีโดยรอบมี
ความสะอาด
ประชาชนผูมา
ติดตอราชการมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

7 จัดซื้อครภุัณฑตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลนาใน 

เพื่อใหมีครุภณัฑใช
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

คาใชจายในการ
จัดซื้อครภุัณฑตาง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครุภณัฑของ
เทศบาลตำบล
นาในเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวกและ
รวดเร็ว 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 

8 คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

เพื่อปรับปรุง
บำรุงรักษา
โครงสรางขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บำรุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง 

ครุภณัฑสำหรับ
จัดบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่ เชน รถยนต 
ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครุภณัฑที่
ไดรับการ
ปรับปรุงและ
รักษา 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
บริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

สำนักปลดั 
 

9 คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซมหอกระจาย
ขาวประจำหมูบาน   
 
 

เพื่อจัดหาวัสดุสำหรับ
ปรับปรุงและซอมแซม
หอกระจายขาวภายใน
หมูบานใหใชการไดอยู
เสมอ 
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขาวสารของเทศบาล
ตำบลนาใน 

หอกระจายขาว
ประจำหมูบานที่
ชำรุดใชการไมได 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หอกระจาย
ขาวไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซม  

หอกระจายขาว
ประจำหมูบาน
ใชการไดเสมอ
และประชาชน
ไดรับขาวสาร
ของเทศบาล
ตำบลนาใน 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการบริหารจัดการ  
การจัดงานรัฐพิธี  งาน
พิธีตางๆ  และภารกิจ
ที่เกี่ยวของกับอำนาจ
หนาที่ของ อปท. ใน
เขตพื้นที่ท่ีตองบูรณา
การรวมกันตาม
นโยบายของทาง
ราชการ 

เพื่อเปนการบูรณา
การการทำงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สวนราชการ
ในเขตอำเภอพรรณา
นิคมตามนโยบาย
ของทางราชการ  

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
พรรณานคิม  ตาม
โครงการที่เสนอขอฯ 

๓๕,๐๐๐ 35,000 35,000 35,000 35,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไวทุกประการ 
  

การบูรณาการ
ของ อปท./ 
สวนราชการใน
เขตอำเภอ
พรรณานคิมตาม
นโยบายราชการ
การเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
 

11 โครงการสนับสนุนศูนย
ชวยเหลือประชาชน
อำเภอพรรณานิคม 

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอน 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยชวยเหลือ
ประชาชนอำเภอ 
พรรณานคิม  ตาม
โครงการที่เสนอขอ 

15,000 ๑๕,๐๐๐ 15,000 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไวทุกประการ 

ประชาชนที่
ไดรับความ
เดือดรอนมี
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลดั 
 

12 โครงการอบรมการ
จัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

เพื่อใหประชาชนได
แสดงความคดิเห็น 
และรับทราบปญหา
ความตองการและ
แนวทางการแกไข
เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาทองถ่ิน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนที่
เขารวม
ประชาคมรอย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาคมมสีวน
รวมในการ
วางแผนและ
พัฒนาทองถ่ิน
รวมกัน 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการเสรมิสราง
คุณธรรม จรยิธรรม
และสรางความโปรงใส 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 

-จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับขอกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรมสราง
จิตสำนึกและพัฒนา
จิตใจ เชน การทำ
สมาธิ  เขาวัด  ฟง
ธรรมฯลฯ 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บุคลากร
เทศบาลมี
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน  

สำนักปลดั 

รวม  13  โครงการ - - 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ตำบลนาใน 

เพื่อปองกัน
ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

พื้นท่ีเทศบาลตำบล
นาใน 

๖๕,๐๐๐ 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กำหนดไวทุก
ประการ 

การปองกัน 
ปราบปรามและ
แกไขปญหายา
เสพติดเปนไป
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท 

เพื่อสรางความ
ปรองดอง ความ
สามัคคี สรางความ
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย  

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สวนรวมใน
การปกปอง
สถาบันสำคญั
ของชาติ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี  
รักชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษตัริย 

สำนักปลดั 
 

3 โครงการประชุมเชิง
วิชาการปฏิบัติหนาที่  
อปพร. 

-ประชุมใหความรู
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดาน
บรรเทาสาธารณภยั 
เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภยัใหกับ
สมาชิก อปพร.ใน
เขตเทศบาล 

สมาชิก อปพร. ใน
เขตพื้นที่ตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนสมาชิก  
อปพร. ที่เขา
รวมโครงการ 

อปพร. นำ  
ความรูที่ได ไป
ใชในการปองกัน
และระงับ 
สาธารณภัยได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบตัิทาง
ถนนชวงเทศกาล 
วันข้ึนปใหม 

เพื่อรณรงค ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนที่อาจเกิดขึ้น 
ลดการสูญเสยีชีวิต
และทรัพยสินและ
บริการประชาชน
ผูใชรถใชถนน 

พื้นท่ีในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน  

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงและ
ลดการสูญเสยี
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

สำนักปลดั 

5 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบตัิทาง
ถนนชวงเทศกาล 
วันสงกรานต 

เพื่อรณรงค ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนที่อาจเกิดขึ้น 
ลดการสูญเสยีชีวิต
และทรัพยสินและ
บริการประชาชน
ผูใชรถใชถนน 

พื้นท่ีในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน  

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงและ
ลดการสูญเสยี
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

สำนักปลดั 

6 โครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย
จราจร 

เพื่อใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎจราจร การใชรถ
ใชถนนที่ถูกตอง
เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
หมูบานที่เขา
รวมโครงการ  

ประชาชนและ
ผูนำชุมชนมี
ความรูเรื่อง
การจราจร 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่ออบรมใหความรู
แกประชาชน
เกี่ยวกับภัยตาง ๆ 
และการปองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ผูเขารับการ
อบรมมีทักษะ
ในการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลดั 

8 โครงการอบรมให
ความรูเด็กใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับ
ภัยตาง ๆ 

อบรมใหความรูกับ
เด็ก เยาวชนศึกษา
เกี่ยวกับภัยตาง ๆ 
และการปองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เด็ก เยาวชน  ใน
สถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ผูเขารับการ
อบรมมีทักษะ
ในการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

-สำนักปลัด 
-กองการศึกษา 

9 โครงการติดตั้งถัง
ดับเพลิงในสถานศึกษา
และชุมชน 

เพื่อติดตั้งถัง
ดับเพลิงในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สถานศึกษา และ
ชุมชนในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

สามารถแกไข
ปญหาการเกิด
อัคคีภัยใน
เบื้องตนไดเปน
อยางดี 

-สำนักปลัด 
-กองการศึกษา 

10 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน  (อปพร.) 

เพื่อสงเสริมกิจกรรม 
อปพร. ใหมี
ศักยภาพ และ
พัฒนาความรู
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
 

สมาชิก อปพร. ใน
เขตพื้นที่ตำบลนาใน 

๑1๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จำนวนสมาชิก  
อปพร. ที่เขา
รับการ
ฝกอบรม
ทบทวน 

อปพร. สามารถ
ชวยเหลือและ
บรรเทาสา
ธารณภัยแก
ผูประสบภยัได
อยางถูกตอง 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มกำลังพลอป
พร. สำหรบัการ
ชวยเหลืองาน
ภาครัฐในดานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

ประชาชน ในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จำนวนสมาชิก  
อปพร. ที่เขา
รับการ
ฝกอบรม 

พื้นท่ีตำบล 
นาในมีกำลังพล
สำหรับการ
ชวยเหลืองาน
ภาครัฐดานการ
ปองกันฯ อยาง
เพียงพอ 

สำนักปลดั 

12 โครงการปองกันไฟ
ไหมจากสาเหตุไฟฟา
ลัดวงจร ในอาคาร
สำนักงาน สถานศึกษา
และภายในหมูบาน 

เพื่อตรวจสอบ
อุปกรณไฟฟาใน
อาคารสำนักงาน 
สถานศึกษาและ
หมูบาน 
-ตกแตงกิ่งไมบรเิวณ
ที่กอใหเกิดอันตราย 

ในเขตพื้นที่ตำบล 
นาใน 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

อาคาร  
สถานที่ ในเขต
เทศบาล มี
ความปลอดภัย
จากเหตไุฟไหม 

สำนักปลดั 

13 โครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร 

เพื่อให อปพร./
อาสาสมัครตำรวจ มี
ความรูดานกฎหมาย
จราจร และเปด
โอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการ
แกไขปญหาจราจร 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับสถานี
ตำรวจภูธรนาใน  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

มีการบูรณาการ
รวมกันในการ
แกไขปญหา
จราจร 
-ลดอุบัติเหตุ
การจราจร 

สำนักปลดั 

 
 

78 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ กรณีผู
มีอาการทางจิตกอเหตุ
ของสถานีตำรวจภูธร
นาใน 

เพื่อนำขอมูลจำนวน
ผูปวยจิตเวชไปใชใน
การวางแผน แกไข
ปญหาผูมีอาการทาง
จิตกอเหตุในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 

ในเขตพื้นที่ตำบล 
นาใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

สามารถจัดเก็บ
ขอมูลจำนวน
ผูปวยจิตเวชไป
ใชในการ
วางแผน  
สามารถแกไข
ปญหาบูรณา
การรวมกับ
ทองถ่ินได 

สำนักปลดั 

15 คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

เพื่อปรับปรุง
บำรุงรักษา
โครงสรางขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บำรุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง 

ครุภณัฑสำหรับ
จัดบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่ เชน 
รถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครุภณัฑที่
ไดรับการ
ปรับปรุงและ
รักษา 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
บริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

สำนักปลดั 
 

16 โครงการอบรม
เจาหนาที่อาสาสมัคร
ตำรวจและอาสาสมคัร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน 

เพื่อฝกอบรม
ประชาชนใหมี
ความรู
ความสามารถและ
ความชำนาญดาน
การจัดการจราจร
และเปนผูชวยเหลือ
ตำรวจจราจร 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับสถานี
ตำรวจภูธรนาใน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

ประหยดักำลัง
พลในการ
อำนวยความ
สะดวก
การจราจรของ
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการชวยเหลือ
ประชาชน 
ดานภัยพิบัต ิ

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอนจาก
ภัยพิบัติตาง ๆ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนที่
ไดรับความ
เดือดรอนไดรับ
ความชวยเหลือ
ในเบื้องตน 

สำนักปลดั 

         รวม  17  โครงการ - - 1,166,500 1,166,500 1,166,500 1,166,500 1,166,500 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัหนวย
บริการทางแพทย
ฉุกเฉิน  (EMS) 

เพื่อจัดหนวยบริการ
ดานสาธารณสุข
ใหกับประชาชนที่
ไดรับความ
เดือดรอน 

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

1,5๐๐,๐๐๐ 1,500,๐๐๐ 1,500,๐๐๐ 1,500,000 1,500,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และรวดเร็วใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

สำนักปลดั 

2 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบา 

จัดซื้อวัคซีนเพื่อ
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาและแมว และ
รณรงค ปองกันโรค
พิษสุนัขบานในพื้นท่ี
ตำบลนาใน 

-จัดกิจกรรม
รณรงคปองกันโรค
พิษสุนัขบา 
-จำนวนสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

50,000 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวนสุนัข
และแมวที่
ไดรับวัคซีน 
 

ไมมโีรคพิษสุนัข
บาในตำบล 

สำนักปลดั 

3 โครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัข 
และแมว 

เพื่อปองกันการแพร
พันธุของสุนัขและ
แมว  รณรงคการ
วางแผนครอบครัว  
โดยการทำหมันสุนัข
และแมว 

จำนวนสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จำนวนสุนัข
และแมวที่
ไดรับการทำ
หมัน 
 

ในเขตเทศบาล
ไมมสีุนัขและ
แมวเรรอนและ
เปนปญหาของ
สังคม 

-สำนักปลัด 
-สปสช. ทต.นาใน 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

-เพื่อใหผูประกอบ 
การผลิต/จำหนาย
อาหารใหได
มาตรฐานท่ีกำหนด 
-ตรวจสารปนเปอน
และแบคทีเรียใน
อาหาร วัตถุดิบ ผู
สัมผสัอาหาร 

ผูประกอบการ
จำหนายอาหาร  
รานจำหนาย
อาหาร ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชน
บริโภคอาหาร
สะอาดและ
ปลอดภัยตาม
เกณฑ
มาตรฐานท่ี
กำหนด 

สำนักปลดั 
 

5 โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคภาวะใหมๆ 
และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

เพื่อปองกันและ
ฟนฟูการเกิดโรค
ภาวะใหมๆ   และ
โรคภาวะตาม
ฤดูกาล  เชน  โรค
ไขเลือดออก  ฯลฯ  

อบรมหรือจดั
กิจกรรมรณรงค
ฟนฟูและปองกัน
การเกิดโรคภาวะ
ใหมๆ ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไม
เปนโรคภาวะ
ใหมๆ   

สำนักปลดั 
 

6 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ 

เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ำสำหรับ
อุปโภค บริโภค ให
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  มีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ที่ถูกสุขอนามัย 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสและ
เพศสัมพันธแกเยาวชน
ในโรงเรียน 

เพื่อรณรงคให
ความรูเกี่ยวกับเรื่อง
โรคเอดส  การ
เพศสัมพันธใหกับ
เด็ก เยาวชนใน
โรงเรียน 

อบรมใหความรู
หรือจัดกิจกรรม
รณรงคใหความรู
เรื่องโรคเอดส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนมี
ความรูเรื่องโรค
เอดสและเรื่อง
เพศสัมพันธ
มากขึ้น 

สำนักปลดั 

8 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็ง 
เตานม 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 1 – 11 

68,850 68,850 68,850 68,850 68,850 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

การปองกันและ
ควบคุม
โรคมะเร็งเตา
นมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
 

9 โครงการเด็กไทยฉลาด
สมวัยดวยเกลือเสริม
ไอโอดีน 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
2,3,4,5,7,8 

21,185 21,185 21,185 21,185 21,185 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

เด็กไดรับเกลือ
เสรมิไอโอดีน
ทำใหฉลาดและ
เปนคนเกง 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเฝาระวังภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก
กอนวัยเรียน 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
2,3,4,5,7,8 

59,215 59,215 59,215 59,215 59,215 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

เด็กไดรับ
โภชนาการ
ครบถวนและ
ถูกสุขอนามัย 

สำนักปลดั 
 

11 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
1,6,9,10,11 

20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชน
บริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน
และควบคมุ
ปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน
มากขึ้น 

สำนักปลดั 
 

12 โครงการเฝาระวัง
โภชนาการและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก  
0-5 ป 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
1,6,9,10,11 

49,950 49,950 49,950 49,950 49,950 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

เฝาระวังและ
สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการดาน
รางกายและ
สมองเติบโตได
อยางสมวัย 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดาน
สาธารณสุข 

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอนดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนที่
ไดรับความ
เดือดรอนไดรับ
ความชวยเหลือ
ในเบื้องตน 

สำนักปลดั 

รวม  13  โครงการ - - 2,050,000 
 

2,050,000 
 

2,050,000 
 

2,050,000 
 

2,050,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หนาที ่
 

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั
ความเดือดรอน
หรือไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได
ในการดำรงชีพ  
ตามอำนาจหนาที ่

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน  

2๐๐,๐๐๐  
 

2๐๐,๐๐๐  
 

20๐,๐๐๐  
 

20๐,๐๐๐  
 

20๐,๐๐๐  
 

รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนที่
ไดรับความ
เดือดรอนไดรับ
ความชวยเหลือ
ในเบื้องตน 

สำนักปลดั 

2 โครงการความมั่นคง
ทางอาหารเกษตร
ปลอดภัย เพื่อความ
มั่นคงของเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

เพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตรความ
มั่นคงทางอาหาร 
และแผนธรุกิจชุมชน
ออนไลน เพื่อขยาย
พื้นท่ีตนแบบให
ครอบคลมุทั้งตำบล 
นาใน 

กลุมอาชีพในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ชุมชนมีการ
สราง
สิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอสุขภาพ 
และมีความ
เขมแข็งดวย
การจัดการ
ตนเอง 

สำนักปลดั 

3 โครงการสงเสริมอาชีพ 
คนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อเปนการ
เสรมิสรางอาชีพ
ใหแกคนพิการและ
ผูดอยโอกาสให
สามารถพึ่งตนเองได 

ฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการสราง
อาชีพ  รวมทั้ง
สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
ใหกับประชาชนใน
พื้นท่ี  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสมี
อาชีพเสริม มี
รายไดเพิ่ม มี
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้นและ
พึ่งตนเองได 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการครอบครัว
หวงใยใสใจผูสูงอาย ุ
 

เพื่อใหบุตรหลาน
และผูสูงอายุมี
ความรูเบื้องตนใน
การดูแลสุขภาพ  

จัดกิจกรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ใหกับผูสูงอายุ  
ญาติ บุตรหลาน   

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ผูสูงอายุและ
บุตรหลาน  มี
การดูแลรักษา
สุขภาพใน
เบื้องตนไดเปน
อยางดี 

สำนักปลดั 
 

5 โครงการสงเสริม
พัฒนาสตรีและ
เสรมิสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 

เพื่อสงเสริมอาชีพ
และเสรมิสรางความ
เขมแข็งของ
ครอบครัวใหกับกลุม
สตรีในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน 

อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
ใหกับกลุมสตรีใน
เขตพื้นท่ีตำบล 
นาใน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรมีี
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้นและ
ครอบครัว
เขมแข็ง   

สำนักปลดั 

6 โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอาย ุ

เพื่อเสรมิสรางความ
สมัครสมานสามคัคี
ใหแกผูสูงอายุ
ภายในตำบลใหมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผูสูงอายุในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

ผูสูงอายไุดทำ
กิจกรรมรวมกัน
สรางความ
สมัครสมาน
สามัคคีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม  6  โครงการ - - 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.5  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร  (ไฟกระพริบ) 
จุดบริเวณเสี่ยงภัยทาง
ถนน 

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 
คาใชจายในการจาง
เหมาตดิตั้งไฟ
กระพริบ  
ไฟสัญญาณจราจร 
ตามจุดทีเ่สี่ยงภยั   

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

- - 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จำนวน
หมูบาน 
ที่ติดตั้งไฟ
กระพริบ 

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายวราราส  แกว
ดารา  บานอูนดง  
หมูที่ 1 
 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว 300 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 - - ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  300 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

3 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน  สาย
บานหวานตา ศิริบตุร 
ถึงบานนางประเสริฐ
ศีล  ศิริบุตร  บาน 
อูนดง หมูที่ 1 
 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว 160 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 - - ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  160 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

 
 

88 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.5  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน  สาย
หลัง  ศ.พ.ด. บาน
หวยบุน นาทัน  บาน
หวยบุน หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว 1,000  
เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  1,000 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

5 ขยายเขตไฟฟา 
แรงต่ำภายในหมูบาน   
สายบานนาเลา ถึง 
วัดปาแสงธรรมขันติโก  
บานนาเลา  หมูที่ ๔ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว  ๓๐๗  
เมตร 

- 300,000 300,000 300,000 - ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  307 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

6 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน  สาย
ดานขวาจากบานนาย
ดนตรี ถึง บานนาง
พิสมัย ตุนีย บานนาใน  
หมูที่  5 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว 750 
เมตร 

- - 700,000 700,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  750 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.5  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน สาย
บานนางกอง บุญสราง  
ถึง บานนายแถม  
คำมะเมือง บาน 
นาทัน  หมูที่ ๗ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว  ๓๐๐  
เมตร 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  300 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

8 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน สาย
ซอยบานนอยบัวไทย   
บานหนองผือนอย  
หมูที่ 8 
 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว 105 
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  105 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

9 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน สาย
บานผักคำภู ถึงบานอูน
โคก บานผักคำภู หมูที่  
11 
 
 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ความยาว  1,600 
เมตร 

- - 1,480,000 1,480,000 1,480,000 ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  1,600 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

 
 

90 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.5  แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน  สาย
บานนางถอนไล   
มาตรราช ถึงบานนาง
สาคร ทาสีไข  
บานผักคำภู  หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ชวงท่ี  ๑  ความ
ยาว ๙๐  เมตร 
ชวงท่ี ๒  ความ
ยาว  ๑๕๒  เมตร   

- 48,8๐๐ - - 48,800 ขยายเขต
ไฟฟาความ
ยาว  242 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
จ.สกลนคร 

11 โครงการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่   
๑ - ๑๑ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนและปองกัน
ทรัพยสินเสียหาย
และเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะภายใน
หมูบาน จำนวน 
30 จดุ  เชน 
บริเวณสี่แยก สาม
แยกและทางโคง 
ฯลฯ  

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ
ภายในหมูบาน
จำนวน 30 
จุด 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำภายใน
หมูบาน หมูที่   
๑ - ๑๑ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนและปองกัน
ทรัพยสินเสียหาย
และเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำภายในหมูบาน 
จำนวน ๑๑ จดุ  
หมูที่  
๑-๑๑  

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน
จำนวน 11 
จุด 

ประชาชนมี
ไฟฟาสองสวาง
สัญจรไปมา
สะดวก และ
รวดเร็วและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

รวม  12  โครงการ - - 700,000 1,348,800 4,680,000 4,280,000 3,628,000 - - - 
 

91 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.6  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 คาชดเชยกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อจายเปน
คาชดเชยใหกับ
กองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับอำเภอ 
กรณีเทศบาลไม
สามารถเรียกเก็บได
ตามระเบียบฯ 

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

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

กองทุน
เศรษฐกิจชุมชน
มีความเขมแข็ง
และดำเนินไป
ดวยความ
เรียบรอย 

สำนักปลดั 

2 โครงการทองถิ่นปลอด
ทุจริต 

เพื่อจัดฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอมูลขาวสารในการ
ทุจริตสำหรับการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
ราชการ 

-ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน   

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไมมี
พฤติกรรม
ทุจริตและรับรู
ถึงโทษของการ
ทุจริต 
 

สำนักปลดั 

3 โครงการประชุมผูนำ
ชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน และสวน
ราชการ 

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของ
เทศบาล สวนราชการ 
ชุมชน และระดม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เสนอปญหา 
ความเดือดรอนของ
ประชาชน  

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

สามารถบูรณา
การในการ
ดำเนินงานของ
เทศบาลได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
แกไขปญหาได
อยางถูกตอง 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.6  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ี 

เพื่อจัดกิจกรรม
บริการดาน
สาธารณะใหกับ
ประชาชน , และ
รับทราบปญหาของ
ประชาชนในพ้ืนที ่

ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

30,000 30,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

สามารถแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนได
ตรงกับความ
ตองการของ
ประชาชน 

สำนักปลดั 

5 โครงการธนาคารออม 
ความด ี

-เพื่อนอมนำเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปน
แนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 
-เพื่อเปนการสราง
การตื่นตัวกับการทำ
ความดีอยูเสมอ จน
ยึดบรรทัดฐานใน
การดำเนินชีวิต 

ฝกอบรมหรือจัด
กิจกรรมตาง ๆ  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ใหกับประชาชนใน
พื้นท่ีตำบลนาใน  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน
สามารถ
พึ่งตนเองและ
ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน  มี
ความสามัคคี
กัน 

สำนักปลดั 

6 โครงการจติอาสา 
พระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ

เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน
รวมกันตามกจิกรรมจิต
อาสาพระราชทาน เชน 
จิตอาสาพัฒนา จิต
อาสาภยัพิบัต ิฯลฯ 

-ในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชนมี
ความสมคัร
สมานสามัคคี
และไดทำ
กิจกรรมรวมกัน 

สำนักปลดั 

รวม  6  โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - - 

93 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคุมโนน
สวรรค  บานอูนดง  
หมูที่  ๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว  2,8๐๐.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร   

7,168,000 7,168,000 - 7,168,000 - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายอาง
เก็บน้ำหวยเบือก บาน
อูนดง หมูที่ ๑  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,3๐๐.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

5,888,๐๐๐ 5,888,๐๐๐ - 5,888,๐๐๐ - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

3 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายปา
ชา  บานอูนดง หมูที่ ๑  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 5๐๐.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,280,000 1,280,000 1,280,000 - - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายบานนาย
สายชล ชัยมหาวงค  
บานอูนดง หมูที่ ๑  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 5๐๐.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,280,000 - 1,280,000 1,280,000 - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 กอสรางระบบระบาย
น้ำเชื่อมระหวางหมูบาน  
สายทางหลวงชนบท 
2052บานอูนดง  หมูท่ี 
1 , บานหนองไชยวาลย 
หมูท่ี 10 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล.มอก.ช้ัน
3 Ø 0.40x1.00 
เมตรพรอมบอพัก 
ความยาวรวม 300 
เมตร 

760,000 
 

760,000 
 

760,000 
 

- 
 

760,000 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำ
ความยาว 
300 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิมสายบานนาย
อนงค ไชยแสน บานอู
นดง  หมูที่ ๑  ,บาน
หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร   
หนา 0.15  เมตร  

1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

7 ปรับปรุง/ตอเตมิ  
ศาลาพักญาติ  บาน
หนองผือ  หมูที่ 2 

เพื่อรองรับ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ 

ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลนาใน
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 - 300,000 จำนวน 1 
แหง 

ศาลาพักญาติ
เพียงพอกับ
ประชาชนที่มา
รวมงาน 

กองชาง 

8 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน  เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม   สายคุม
ทาเรือ  บานหนองผือ   
หมูท่ี ๒   

-เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.๐๐  เมตร 
ยาว  700.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร   

1,792,000 1,792,000 1,792,000 1,792,000 1,792,000 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
สี่แยก  (บริเวณตัก
บาตร ถึง สถานี
ตำรวจภูธรนาใน บาน
หนองผือ  หมูที่  ๒ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ  คสล. มอก.
ชั้น 3  Ø 0.40 x 
1.00 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม 
๒๐๐ เมตร 

500,000 
 

- 
 

500,000 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

- 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
200 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 กอสรางไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเขาวัดปาภูริทัตตถิรา
วาส  บานหนองผือ  หมู
ที่ ๒ , บานหนองผือนอย 
หมูท่ี  ๘ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวางเฉลี่ย 
๒.๐๐ เมตร  
ยาว ๓,๒๕๒.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  

- 3,๙๐๒,๔๐๐ - 3,๙๐๒,๔๐๐ - กอสรางไหล
ทางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

11 กอสรางไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานหนองผือ หมู 
๒,๘ ถึงวัดปาภูริทัต
ตถิราวาส  
บานหนองผือ  หมูที่ ๒  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดกวางเฉลี่ย 
๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๔,๐๑๘.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - ๓,๖๑๖,๒๐๐ - ๓,๖๑๖,๒๐๐ กอสรางไหล
ทางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

12 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
ทางเขาวัดภูริทัตต 
ถิราวาส บานหนองผือ  
หมูที่ ๒  

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. 
ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x 
๑.๐๐ เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม
๓,๒๕๒.๐๐ เมตร  

- - - ๖,๕๐๔,๐๐๐ - รางระบายนำ้
ความยาว 
3,252 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

13 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
บานหนองผือ หมูที่ 
๒,๘ ถึงวัดภรูิทัตต 
ถิราวาส บานหนองผือ 
หมูที่ ๒ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. 
ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x 
๑.๐๐ เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม
๔,๐๑๘.๐๐ เมตร 

- - 
 

- 
 

๘,๐๓๖,๐๐๐ 
 

- 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
4,018 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

 

96 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

14 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน สายบานหนอง
ผือ ถึง คุมทาเรือ  บาน
หนองผือ   หมูท่ี ๒   

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.๐๐  เมตร 
ยาว  620.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร   

1,630,600 1,630,600 1,630,600 - 1,630,600 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

15 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
ทางแยกเขาวัดภูริทตัถิ
ราวาส - คุมทาเรือ 
บานหนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. 
ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x 
๑.๐๐ เมตร พรอมบอ
พัก จำนวน 12 บอ 
ความยาวรวม 122 
เมตร 

237,000 237,000 237,000 237,000 - รางระบายนำ้
ความยาว 
122 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

16 กอสรางลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบเมรุ  
บานหนองผือ หมูที่ ๒ 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขัง 
 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
๑,๒๒๕  ตารางเมตร 

500,000 500,000 - ๕๐๐,๐๐๐ - กอสรางลาน 
คสล. จำนวน 
1 แหง 

เมรุมสีถานที่
กวางขวางและ
ปองกันน้ำ
ทวมขัง 

กองชาง 

17 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน สายทางเขาเมรุ  
บานหนองผือ   หมูท่ี 2 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร   
หนา 0.15  เมตร  

768,000 - 768,000 - 768,000 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

18 กอสรางระบบระบาย
น้ำรอบศาลา
อเนกประสงค  บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

-เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม  200  
เมตร 

250,000 
 

- 
 

250,000 
 

250,000 
 

- 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
200 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

97 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

19 ปรับปรุง/ซอมแซม 
เมรุ บานหนองผือ  
หมูที่ 2 
 
 
 

เพื่อใหเมรุมสีภาพท่ี
พรอมจะใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

เมรุบานหนองผือ หมู
ที่ 2 

- - 50,000 50,000 - จำนวน 1 
แหง 

เมรมุสีภาพ
คงทนถาวร
และสามารถ
ใชงานไดอยาง
มี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

20 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบานตาม
ถนนสายหลัก  บาน
หวยบุน  หมูที่ 3 
 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. 
ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x 
๑.๐๐ เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม  
200  เมตร 

400,000 400,000 - 400,000 400,000 รางระบายนำ้
ความยาว 
200 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

21 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน  สายทางแยก
ศาลาริมทางกลาง
หมูบาน ถึง เขื่อนน้ำอูน   
บานหวยบุน  หมูท่ี ๓ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 3๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

768,000 768,000 - 768,๐๐๐ - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

22 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน  สาย บาน
หวยบุน ถึง ทางหลวง
ชนบท   สน.๒๐๕๒ 
บานหวยบุน  หมูท่ี ๓ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร  
ยาว ๑,1๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

3,520,000 
 

- 
 

3,520,000 

 
3,520,000 

 
- 
 

กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

23 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน  สายซอยฮุง
หวน บานหวยบุน หมูท่ี 
๓ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร  
ยาว 5๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,280,000 1,280,000 - 1,280,000 - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

24 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปาชา  
บานหวยบุน  หมูท่ี ๓ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 7๕๐,๐๐๐ 7๕๐,๐๐๐ 750,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

25 กอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบเมรุ บาน
หวยบุน  หมูที่ 3 

เพื่อใชเปนสถานท่ี 
ศาสนพิธีเผาศพ 

ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

600,000 - 600,000 - 600,000 กอสรางลาน 
คสล.  จำนวน 
1 แหง 

ประชาชนมี
สถานที่เผาศพ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

26 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน สายขางวัดโพน
บก ถึงปาชาสาธารณะ
ประโยชน  บานหวยบุน 
หมูท่ี 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 6๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,440,000 
 

1,440,000 

 
1,440,000 

 
- 
 

1,440,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน สาย
ขางบานนายเพชรสมัย คำ
มะเมือง ถึง บานนายจันดา 
เพ็ญสวาง บานหวยบุน หมู
ที่ 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 13๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

412,000 
 

412,000 
 

412,000 
 

412,000 
 

- 
 

กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

99 
 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

28 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน สายขางบาน
นายนม จิตบัวลอย ถึง 
บานนายแสงอนันต เรือ
ริรักษ บานหวยบุน  หมู
ที่ 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 2๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

512,000 - 512,000 512,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

29 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน  เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม   สายดงนิมิต  
บานนาเลา  หมูท่ี ๔ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ - ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

30 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน  เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายสามแยก
ลงเขื่อนน้ำอูน ถึงสายดง
นิมิต   บานนาเลา หมูท่ี  
๔ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง ๕.00 เมตร  
ยาว 40๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,280,000 1,280,000 - 1,280,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

31 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย ดอนปู
ตา บานนาเลา หมูที่ 4 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน 

กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

1,120,000 
 

- 
 

1,120,000 

 
1,120,000 
 

1,120,000 
 

กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองชาง 

100 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

32 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน  
เชื่อมตอระบายน้ำเดมิ 
สายสี่แยก  บานนาเลา  
หมูที่ ๔ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ีปองกัน
การเกิดน้ำทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก.  ช้ัน 
3  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม  6๐๐ 
เมตร 

1,208,000 1,208,000 - 1,208,000 1,208,000 รางระบายนำ้
ความยาว 
600 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

33 กอสรางศาลา
ประชาคม  บานนาเลา 
หมูที่ 4 
 
 

-เพื่อใชเปนเวที
ประชาคมหมูบาน 
- เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ  
ภายในหมูบาน 

กวาง 8.00 เมตร   
ยาว 15.00 เมตร  
สูง  3.00 เมตร 
 

- 
 

- 3๕0,000 3๕0,000 3๕0,000 กอสรางศาลา
ประชาคม
จำนวน 1 
หลัง 

ชุมชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม
อยางกวางขวาง
และเพียงพอ
กับการใชงาน 

กองชาง 

34 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน สายดงนิมิตร  
บานนาเลา หมูที่  ๔ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง ๕.00 เมตร ยาว 
30๐.๐๐ เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

720,000 - 720,000 720,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

35 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เชื่อมตอ
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม  สายนาใน – 
ถ้ำพระ  บานนาใน  
หมูที่  ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง ๕.00 เมตร  
ยาว 2,758.00 เมตร  
หนา 0.15 ม.   

- 
 

8,640,000 
 

8,640,000 

 
8,640,000 

 
8,640,000 

 
กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

101 
 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

36 กอสรางกำแพง
ลอมรอบอาคาร
อเนกประสงค  บาน 
นาใน หมูที่ ๕ 

เพื่อปองกันการบุก
รุกและความ
ปลอดภัยของ
ทรัพยสินภายใน
อาคาร
อเนกประสงค 

ขนาดกวาง ๒.๐๐ เมตร 
สูง ๑.๘๐ เมตร  
ยาวรอบ ๑๕๐ เมตร 

- - 250,000 - ๒5๐,๐๐๐ กอสราง
กำแพง 
จำนวน 1 
แหง 

ทรัพยสิน
สาธารณะ
ประโยชนของ
ชุมชนไมสญู
หาย 

กองชาง 
 

37 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม  สายซอย
เทวดา   บานนาใน  หมู
ที่  ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  

350,000 - 3๕๐,๐๐๐ 3๕๐,๐๐๐ - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

38 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน สายเชื่อมตอ
หนาบานนางเจียมใจ 
แกวศรีไตร ถึงคลองสง
น้ำหวยหินลาด บานนา
ใน หมูที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  60.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

150,000 1๕๐,๐๐๐ - - 1๕๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

39 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมูบาน  สายขาง
โรงเรียนบานนาใน ถึง 
สปก. บานนาใน  หมู ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร  
 ยาว  170.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

380,000 
 

- 
 

38๐,๐๐๐ 
 

38๐,๐๐๐ 
 

38๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

102 

แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

40 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  สายทาง
หลวงชนบท 2052 บาน
นาใน  หมูท่ี ๕ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ  คสล. มอก. ชั้น 
3  Ø 0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 7๐0 
เมตร 

1,408,000 - 1,408,000 1,408,000 - รางระบายนำ้
ความยาว 
700 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน สาย
คลองระบายน้ำอางเก็บน้ำ
หวยหินลาด บาน 
นาใน  หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 450.00เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

864,000 864,000 - - 864,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน สาย
ขางสหกรณ บานนาใน   
หมูท่ี 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

512,000 - 512,000 512,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม สายทางไป
ปาชา  บานนาใน  หมูท่ี 5 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  5๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

1,280,000 
 

1,280,000 
 

1,280,000 

 
- 
 

1,280,000 
 

กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 

 

103 
 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน สาย
หลัง ศพด. บานนาใน ถึง
ทางแยกบานนายวันชัย  
บานนาใน  หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  170.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

480,000 - 480,000 480,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 

45 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายลอม  ดวงปากดี   
ถึง ลำหวยโคก  บาน 
ผักคำภู  หมูที่ ๖ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ  คสล. มอก. ชั้น 
3  Ø 0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอพัก 
ความยาวรวม ๒๐0 
เมตร 

๔๐๘,๐๐๐ - 408,000 - ๔๐๘,๐๐๐ รางระบายนำ้
ความยาว 
200 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

46 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  สาย
บานนางนน วงศรีลา    
ถึง บานนายเลียบ  วงศรี
ลา  บานผักคำภู  หมูที่ 
๖ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ  คสล. มอก. ชั้น 
3  Ø 0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 140 
เมตร 

300,๐๐๐ 300,000 300,000 - 300,๐๐๐ รางระบายนำ้
ความยาว 
140 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

47 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายมาโนช  ถึง  
สี่แยก  บานผักคำภู   
หมูที่ ๖ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ  คสล. มอก. ชั้น 
3  Ø 0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 85 เมตร 

200,๐๐๐ 
 

200,000 - 
 

200,000 
 

- 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 85 
เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

48 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน สายซอยโสมชัย 
บานผักคำภู  หมูที่  ๖  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  1๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

49 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน สายซอยอินทร 
วิสิทธิ์  บานผักคำภู  หมู
ที่  ๖  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  1๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

50 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน สายซอยนาย 
นุกูล  โถชาลี บานผักคำ
ภู  หมูที่  ๖  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  1๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   
 

๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

51 ปรับปรุง/ซอมแซม  
ระบบระบายน้ำ คสล. 
เดิมภายในหมูบาน บาน
ผักคำภู หมูที่ ๖,๙,๑๑  

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

ปากกวาง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒,๑๕๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ – ๐.๕๐ 
เมตร พรอมแผนพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
กวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร  

๒๘๗,๐๐๐ 
 

๒๘๗,๐๐๐ 
 

๒๘๗,๐๐๐ 
 

๒๘๗,๐๐๐ 
 

๒๘๗,๐๐๐ 
 

รางระบายนำ้
อยูในสภาพท่ี
ใชงานไดดี 
มั่นคงและ
ถาวร 

ในหวงฤดูฝน
น้ำไมทวมขัง 
และไมมีกลิ่น
เหม็น   

กองชาง 

 
105 

แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

52 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สายบาน
นายขวัญชัย ศิริบุตร ถึง 
หนาบานนางมุล  โสมชัย 
บานผักคำภู  
หมูที่ ๖ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 136.00 
เมตร 

280,000 28๐,๐๐๐ 28๐,๐๐๐ 28๐,๐๐๐ 28๐,๐๐๐ รางระบายนำ้
ความยาว 
136 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

53 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สายบาน 
นางสรสิทธิ์  วงศรีลา ถึง
บานนายชยิน โชติวุฒิ  
บานผักคำภู  หมูที่  6 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 71.00 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รางระบายนำ้
ความยาว 71 
เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

54 ซอมแซมระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สายบาน
นางสรสิทธิ์ วงศรลีา ถึง 
ร.ร.บานผักคำภู บานผัก
คำภู หมูที่ 6 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

กวาง 0.40 เมตร  
ลึกไมนอยกวา 0.50 
เมตร ความยาวรวม 
350.00 เมตร  

350,000 350,000 - - 350,000 รางระบายนำ้
ความยาว 
350 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

55 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบานสายบาน
นายสมหมาย อายาสูญ 
ถึงบานนางกัลยา วงศรี
ลา บานผักคำภู หมูที่ 6 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 220.00 
เมตร   

440,000 
 

- 
 

440,000 
 

- 
 

440,000 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
220 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

56 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  สายหนวย
พัฒนาการเคลื่อนท่ี 26 
ถึงอางเก็บน้ำหวยสวน
ปาน บานผักคำภู  
หมูที่  ๖  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  5.00 เมตร   
ยาว  1,300.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000 - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

57 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน  สายหนาวัด
คริสต ถึง บานนางสาย 
โคตะสา บานนาทัน  หมู
ที่ ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  254.00 เมตร 
หนา  0.15   

650,000 650,000 - 650,000 650,000 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

58 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน  เช่ือมตอถนน 
คสล.เดิม สายวัดครสิต 
บานนาทัน  
หมูที่ ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  ๔.00 เมตร   
ยาว  ๑๐๐.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

260,000 ๒6๐,๐๐๐ - 260,000 ๒6๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  สาย
บานนายสม บุญโคดม ถึง 
สามแยก บานนาทัน  หมูท่ี 
๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง  ๔.00 เมตร  
ยาว  ๑๗๐.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

48๐,๐๐๐ 
 

48๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

48๐,๐๐๐ 
 

กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

107 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

60 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน 
คสล. ภายในหมูบาน  
บริเวณสี่แยกกลาง
หมูบาน บานนาทัน   
หมูที่ ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  ๔.00 เมตร  
ยาว  2๗๐.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

58๐,๐๐๐ 58๐,๐๐๐ - 580,000 48๐,๐๐๐ ถนนลูกรังอยู
ในสภาพที่ใช
งานไดด ี

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

61 กอสรางถนน คสล. สาย
ทางหลวงชนบท 2052 
-นาทัน   บานนาทัน   
หมูที่ ๗  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 เมตร  
ยาว  780.00 เมตร  
หนา 0.15เมตร   

2,983,000 - 2,983,000 2,983,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

62 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สาย 
ขางบานนางแอ กิจเจริญ   
บานนาทัน  หมูที่ ๗  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว  ๑๑๘.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร   

380,000 3๘๐,๐๐๐ 3๘๐,๐๐๐ - 3๘๐,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

63 ซอมแซมกำแพงปากทอ
ลอดเหลี่ยมระหวาง
หมูบาน บานหวยบุน – 
นาทัน  บานนาทัน หมูที่ 
7 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กอสรางตามแบบที่
เทศบาลตำบลนาใน
กำหนด 

300,000 - 300,000 300,000 - ซอมแซม
กำแพงปากทอ
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

64 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน  สายบานนายสำรอง 
ฮุงหวล ถึง บานนางนวลใจ  
เคนศิลา  บานนาทัน  
หมูที่ 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว  ๑๘0.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร   

432,000 
 

- 
 

432,000 
 

432,000 
 

- 
 

กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

65 กอสรางถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน สายจาก
เสาทรมููฟ ถึงบานนาย
สมาน เสมอพิทักษ บาน
นาทัน  หมูที่ 7 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว  240.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร   

- - 150,000 150,000 150,000 กอสรางถนน
ลูกรัง จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

66 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายคุม
นอยบัวไทย  บานหนอง
ผือนอย  หมูที่ ๘ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

-กวาง  4.00 เมตร  
ยาว  245.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

650,000 6๕๐,๐๐๐ 650,0๐๐ - - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

67 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายบาน
นายทวิสิทธ์ิ มะลิทอง ถึง 
หนองปาชาง บานหนอง
ผือนอย หมูที่ ๘ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  ๔.00 เมตร   
ยาว  ๑,0๐๐.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

2,560,000 2,560,000 - 2,560,000 2,560,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

68 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค     
บานหนองผือนอย   
หมูที่ ๘  

เพื่อใชเปนเวที
ประชาคมหมูบาน 
และการจัด
กิจกรรมตางๆ  
ภายในหมูบาน 

กวาง ๖.00 เมตร  
ยาว  ๑๒.00 เมตร   
สูง ๓.๐๐  เมตร   
ตามแบบเทศบาลตำบล
นาในกำหนด  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

กอสราง
อาคาร
อเนกประสงค
จำนวน 1 
หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมอยาง
กวางขวางและ
เพียงพอกับ
การใชงาน 

กองชาง 

 

109 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

69 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายประยงค โพธิ์ศรี  
ถึงบานนายสมพงษ  
ฐานะลุน  บานผักคำภู
ใหม  หมูที่ ๙ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  24๐.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

614,400 - 614,400 614,400 - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

70 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สายหลัง
วัดแจงโพธ์ิศรี   บานผัก
คำภูใหม  หมูที่ ๙ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  ๕.00 เมตร   
ยาว  20๐.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

640,000 640,000 - 640,000 640,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

71 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายหนา
โรงเรียนบานผักคำภู   
บานผักคำภูใหม  หมูที่ 
๙ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  15.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

38,000 38,000 - 38,000 38,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

72 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายซอย
ขางวัดแจงโพธ์ิชัย  บาน
ผักคำภู  หมูที่  ๙  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  1๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

260,000 
 

260,000 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

73 กอสรางลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กหลังโรงน้ำ  
ปาชา บานผักคำภูใหม  
หมูที่ 9 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขัง 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  
445  ตารางเมตร   

200,000 200,000 200,000 - 200,000 กอสรางลาน 
คสล. จำนวน 
1 แหง 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

74 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณลาน
มันชุมชน  บานผักคำภู
ใหม  หมูที่ 9 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  
1,178  ตารางเมตร   

753,800 753,800 - 753,800 753,800 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

75 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  สายอาง
เก็บน้ำหวยโคก  บาน 
ผักคำภูใหม  หมูที่ 9 
 
 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 250 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 - รางระบายนำ้
ความยาว 
250 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

76 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย 
ซอยวงศรีลา  บานผักคำ
ภูใหม  หมูที่ 9 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  2.00 เมตร   
ยาว  50.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร   

64,000 64,000 64,000 - 64,000 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

77 ตอเติมเมรุ  บานผักคำภู
ใหม  หมูที่  9 
 

เพื่อขยายสถานที ่
ศาสนพิธีเผาศพ
กวางขวางขึ้น 

ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

200,000 
 

จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
สถานที่เผาศพ
ที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

 

111 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

78 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบาน  
บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ในเขตพื้นที่บานหนอง 
ไชยวาลย หมูที่ 10 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ถนนลูกรังอยู
ในสภาพท่ีใช
งานไดด ี

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

79 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบาน
นายสมหวัง พุทธรักษา 
ถึง ดอนเจาปู บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  ๑๔๖.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร   

- ๓๓๘,๐๐๐ - ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

80 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายบาน
นายสวรรคใจ โสมชัย ถึง 
สามแยกอางเก็บน้ำหวย
เบือก บานหนองไชย
วาลย หมูที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  800.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร   

2,048,000 2,048,000 2,048,000 - 2,048,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

81 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน  เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิมสายบาน
นายไตรยงค  ถึง บาน
นายอุดร จันทรลอย  
บานหนองไชยวาลย   
หมูที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  220.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร   

563,000 
 

563,000 
 

- 
 

563,000 
 

563,000 
 

กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

112 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

82 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายสราง  งามสุข 
ถึง นาคำ  บานหนอง
ไชยวาลย  หมูที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  900.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

2,305,000 2,305,000 2,305,000 - 2,305,000 กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

83 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายบาน
นายประเสริฐ  กันยา
บาล  บานหนองไชย
วาลย  หมูที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  2๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

512,000 512,๐๐๐ 512,000 - 512,000 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

84 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  สายทาง
หลวงชนบท สน 2052  
บานหนองไชยวาลย หมู
ที่  10 
 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 800.00 
เมตร   

1,000,000 
 

1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
- 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
800 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

85 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน เชื่อมตอ
ถนน คสล.เดิม สายบาน
นายปญญา  พันเพียง ถึง
หนองไชยวาลย  บาน
หนองไชยวาลย  หมูที่ 
๑๐ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  2๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

512,000 512,๐๐๐ 512,000 - 512,000 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

86 ซอมแซมรองระบายน้ำ 
(รองดิน) สายบานนาย
แดง ถึง บานนายสวรรค
ใจ  บานหนองไชยวาลย 
หมูที่  10 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

ขนาดกนกวาง 0.60 
เมตร ปากกวาง 0.80 
เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 
เมตร ยาว 157.00 
เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ำ  คสล. มอก. 
ชั้น 3  Ø 0.40 x 
1.00 เมตร (ทางเขา
บาน)   

250,900 250,900 250,900 - 250,900 รางระบายนำ้
ความยาว 
157  เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

87 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  ถนน
สายหลัก  บานหนองไชย
วาลย หมูที่  10 
 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 350.00 
เมตร  

700,000 
 

- 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
350  เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

 
 

114 

แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

88 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สายบาน
นายไชยวัฒน ทองเลิศ 
ถึงบานนางสุนทรา เณธิ
ชัย  บานหนองไชยวาลย 
หมูที่ 10 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 400.00 
เมตร   

- - 800,000 800,000 800,000 รางระบายนำ้
ความยาว 
400  เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

89 ปรับปรุง/ตอเตมิอาคาร
อเนกประสงค  บาน
หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 
 

เพื่อใหอาคาร
อเนกประสงค
กวางขวาง
เพียงพอตอการใช
งาน 

กอสรางตามแบบ
เทศบาลตำบลนาใน
กำหนด 

- - 100,000 - 100,000 จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

90 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
บานนางเดือน วงคพันธ  
ถึง สายนาคำ  บาน
หนองไชยวาลย  หมูที่  
10 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  280.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

672,000 - 672,000 672,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

91 ซอมแซมระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน  บานผัก
คำภู  หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

ความยาว  520  เมตร 100,000 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
520  เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  สาย
บานนายชื่น  มหาวงค  ถึง  
บานนายธนสิทธิ์  วงศรีลา  
บานผักคำภู  หมูที่  ๑๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  600.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร.   

1,536,000 1,536,000 1,536,000 - - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

93 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบาน 
ซอยบานนายบุญไทย   
พิษสุวรรณ บานผักคำภู   
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

- - 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 100,000 ถนนลูกรังมี
สภาพท่ีใชงาน
ไดดี  มั่นคง
และถาวร 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

94 ซอมแซมถนนลูกรังรอบ
หนองแวง หมู ๑๑ 

เพื่อใหการ
คมนาคมสัญจรไป 
มาไดสะดวกและ
รวดเร็ว 

กวาง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๘๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร  

500,000 500,000 50๐,๐๐๐ - 50๐,๐๐๐ ถนนลูกรังมี
สภาพท่ีด ี

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

95 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  สายหวย
สวนปาน บานผักคำภู 
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  5.00 เมตร   
ยาว  3,0๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

9,624,400 9,624,400 9,624,400 9,624,400 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

96 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูบาน  สายซอยพิษ
สุวรรณ  บาน 
ผักคำภู  หมูที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  1๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

- 
 

- 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

97 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน  สายซอย
สีเทียวไทย  บานผักคำภู 
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 เมตร   
ยาว  2๐0.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

512,000 512,000 512,000 512,000 - กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

98 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน  สายซอย
ประพันธ กาแกว  บาน
ผักคำภู หมูที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  2.50 เมตร   
ยาว  120.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

192,000 192,000 192,000 192,000 - กอสรางถนน 
คสล.จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

99 กอสรางประตูเปด – ปด  
สระน้ำหนองแวง  บาน
ผักคำภู  หมูที่  ๑๑  
 

เพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลนาใน
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 - 100,000 สระน้ำหนอง
แวงมีประตู
เปด - ปด 

ประชาชนมีน้ำ
ที่สะอาดใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 

100 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สายบาน
นายวิการ โถชาลี ถึง 
บานนางฉิ่ง  บานผักคำภู  
หมูที่  11 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 240.00 
เมตร  (ท้ัง 2 ขาง) 

500,000 500,000 500,000 - 500,000 รางระบายนำ้
ความยาว 
240 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 

101 กอสรางระบบระบายน้ำ
ภายในหมูบาน สายบาน
นายศักดิ์นอย ขวงทิพย 
ถึง บานสุกเสรมิ ไชย
พิทักษ  บานผักคำภู   
หมูที่  11 

เพื่อใหมีระบบ
ระบายน้ำทีด่ี
ปองกันการเกิดน้ำ
ทวมขัง 

วางทอ คสล. มอก. ชั้น 
๓  Ø  0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวม 170.00 
เมตร   

340,000 
 

340,000 
 

340,000 
 

340,000 
 

- 
 

รางระบายนำ้
ความยาว 
170 เมตร 

มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
ลดปญหาการ
เกิดน้ำทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

102 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. บริเวณรองน้ำ
แปลงเกษตรนายสวย 
บานผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

กวาง 2.40 เมตร 
สูง 2.40 เมตร 
ผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร  จำนวน 1 ชอง 

284,000 284,000 284,000 - 284,000 จำนวน  1  
แหง 

ในหวงฤดูฝน
น้ำไมทวมขัง
และมีน้ำใช
ตลอดป 

กองชาง 

103 กอสรางสะพานขามรอง
น้ำแปลงเกษตรนายสวย 
บานผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจร
ไป - มา ไดสะดวก
และรวดเร็ว 

กอสรางตามแบบแปลน
กรมทางหลวงชนบท
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 

104 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เชื่อมระหวาง
หมูบาน สายบานผักคำภู  
หมูที่  11 ถึง บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ 10 

เพื่อใหมีถนนท่ีได
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไป – มา  
 

กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 2,100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   

6,882,500 6,882,500 6,882,500 6,882,500 6,882,500 กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 สาย 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองชาง 

105 คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

เพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

คาใชจายการบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ชำรุดและ
เสียหายของเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ครุภณัฑ ท่ีดิน
และ
สิ่งกอสราง
ของเทศบาล 

ครุภณัฑ ที่ดิน
และ
สิ่งกอสราง
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

106 โครงการพัฒนาระบบ
การวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง ชุมชน
และการวางผังชุมชน 

เพื่อจัดวางระบบ
ผังเมืองภายในเขต
เทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพ 

วางผังเมืองของเทศบาล
ตำบลนาใน รวมกบั
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสกลนคร 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตำบลนาใน 
มีการวางผัง
เมืองท่ีดี 

ระบบวางผัง
เมืองในเขต
เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

107 กอสรางโรงจอดรถ  
สำนักงานเทศบาล 

เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ภายในสำนักงาน 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๐.๐๐  เมตร  สูง  
๒.๕๐  เมตร 

500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กอสรางโรง
จอดรถ 
จำนวน 1 
หลัง 

มีสถานท่ีจอด
รถอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

108 ตอเติม/ปรับปรุง  อาคาร
สำนักงาน และสถานที ่
ตาง ๆ  ของเทศบาล 

เพื่อใหอาคาร 
สำนักงาน ฯลฯ  
ของเทศบาลมั่นคง 
ถาวร ในการ
ปฏิบัติราชการได 

อาคารสถานท่ีตางๆ  
ของเทศบาล เชน  หอง
ประชุม  หองเก็บของ 
หองทำงาน บานพัก
ขาราชการ โรงจอดรถ
สำนักงาน  ฯลฯ   

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ อาคารสถานท่ี
ตาง ๆ  ของ
เทศบาล 

อาคารสถานท่ี
มีสภาพที่ดี 
มั่นคง  ถาวร 
นาทำงาน 
และเพียงพอ
กับสวน
ราชการ 

กองชาง 

109 เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) 

เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบและ
กฎกระทรวง 

คาชดเชยสญัญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ถูกตองตาม
ระเบียบและ
กฎกระทรวง 

การ
ดำเนินงาน
ดานโครงสราง
พื้นฐานของ
เทศบาลตำบล
นาในมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

110 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  
(ไฟกระพริบ) จุดบริเวณ
เสี่ยงภัยทางถนน 

คาใชจายในการ
จางเหมาตดิตั้งไฟ
กระพริบ  
ไฟสัญญาณจราจร 
ตามจุดทีเ่สี่ยงภยั   

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 จำนวน 
ไฟสัญญาณ
จราจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

111 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน  หมูที่  
๑-๑๑ 
 
 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนและ
ปองกันทรัพยสิน
เสียหาย 
 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน
หมูที่ 1-11 

๕0๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 
ไฟฟา
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  
จ.สกลนคร 

112 กอสรางถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน  สาย
บานนางรัชนี ฮุงหวน ถึง
บานนางลิมา ฮุงหวน  
บานนาเลา  หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาได
อยางสะดวก 
 

กวาง 3.๐๐ เมตร  
ยาว 1๐๐ เมตร 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

กอสรางถนน
ลูกรังจำนวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมาได 
สะดวก 
รวดเร็ว  และ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองชาง 

รวม  112  โครงการ - - 84,348,600 80,537,800 73,060,000 93,833,100 56,004,900 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.8  แผนงานพาณิชย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน  

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ปรับปรุง/
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 
หมูที่ ๑ – ๑๑  
เชน ซัมเมอรส  
ทอประปา ฯลฯ 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 
หมูที่ ๑ – ๑๑ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประปา
หมูบานในเขต
พื้นท่ีตำบล 
นาใน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค  
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 ขยายทอเมนน้ำประปา 
สายคุมหนองหวา บาน
หนองผือ หมูที่  2 
 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใช
น้ำประปาอุปโภค 
– บริโภค 

ความยาว 1,500 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนผูใชน้ำ
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

3 ขยายทอเมนน้ำประปา 
สายคุมทาเรือ บานหนอง
ผือ  หมูที่  2  

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใช
น้ำประปาอุปโภค 
– บริโภค 

ความยาว 1,300  
เมตร 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จำนวนผูใชน้ำ
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

4 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา บาน 
อูนดง  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.8  แผนงานพาณิชย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

6 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน
หวยบุน หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

7 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
นาเลา หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

8 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
นาใน หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

9 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
ผักคำภู หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.8  แผนงานพาณิชย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
นาทัน หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

11 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน
หนองผือนอย หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

12 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

13 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

14 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
ผลิตนำ้ประปา  บาน 
ผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชน
ตำบลนาในมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบรโิภค 

ขนาด Ø 6.00 นิ้ว   
ลึกไมนอยกวา 150.00  
เมตร  
 

289,500 289,500 289,500 289,500 289,500 ขุดเจาะบอ
บาดาล 
จำนวน 1 บอ 

ประชาชน
ตำบลนาในมี
น้ำประปาใช
ทุกครัวเรือน 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.8  แผนงานพาณิชย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

15 โครงการธนาคารน้ำใต
ดินเพื่อผลติน้ำประปา  

เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำใตดินในการ
ผลิตนำ้ประปา 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน
หมูที่ 1 -11 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนไมนอย
กวา 1 แหง 

-มีปริมาณ
น้ำประปา
เพียงพอตอ
การอุปกโภค 
บริโภคใน
ครัวเรือน 

กองชาง 

รวม  15 โครงการ - - 5,164,500 5,164,500 5,164,500 5,164,500 5,164,500 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.9  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน   

12,๐๐๐,๐๐๐ 12,๐๐๐,๐๐๐ 12,๐๐๐,๐๐๐ 12,๐๐๐,๐๐๐ 12,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 100 
ผูสูงอายุที่ยื่น
คำขอรับเบี้ย
ยังชีพทุกคน
และไดรับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
กำหนด  

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ 
 

เพื่อเสรมิสราง 
สวัดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูพิการในเขตพื้นทีต่ำบล
นาใน   
 

5,0๐๐,๐๐๐ 5,000,2๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ รอยละ 100 
ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพที่
ยื่นคำขอรับ
เบี้ยยังชีพทุก
คนและไดรับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
กำหนด 

ผูพิการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.9  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพผูติดเช้ือ/ผูปวย
โรคเอดส 
 

 เพื่อเสริมสราง
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูติด
เชื้อเอดสใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูปวย ผูตดิเชื้อเอดสใน
พื้นท่ีตำบลนาใน   

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ รอยละ 100 
ผูติเชื้อ ผูปวย
โรคเอดสที่ยื่น
คำขอรับเบี้ย
ยังชีพทุกคน
และไดรับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
กำหนด 

ผูปวย ผูตดิ
เชื้อโรคเอดส 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

4 เงินสำรองจาย เพื่อจายใน
โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีหรือ
กรณีฉุกเฉินไม
สามารถคาดการณ
ลวงหนาได 

ครัวเรือนหรือพื้นท่ีที่
ไดรับความเสียหายจาก
กรณีฉุกเฉินท่ีไมสามารถ
ใชการลวงหนาได เชน 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เบิกจายเงิน
ชวยเหลือ
ประชาชน
เปนไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวของได
อยางถูกตอง 

ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือและ
บรรเทาทุกข
จากเทศบาลได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และทันทวงที 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 5  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.9  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา       

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นท่ี
ตามหลักเกณฑที่ 
สปสช.กำหนด 
เพื่อดำเนินงาน
ตาง ๆ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบล
นาใน 

200,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ สนับสนุน
งบประมาณ 
เปนไปตาม
รอยละที่ 
สปสช.กำหนด
รอยละ 50 

การดำเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 
-สปสช. 
ทต.นาใน 

รวม  5  โครงการ - - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาครูผูดูแล
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อใหครูผูดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาไดมี
ความรูเพื่อนำมา
พัฒนาเกี่ยวกับ
การเรยีนการสอน 

จัดสงบุคลากรทางการ
ศึกษาและครูผูดูแลเด็ก
เขารับการอบรมใน
หลักสตูรตาง ๆ   

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน   

เปนการสราง
เสรมิ
ประสบการณ
และเพิ่มพูน
ทักษะใหดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 

2 โครงการแขงขันมหกรรม
ทางวิชาการเฉลิมพระ
เกียรติศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ 

เพื่อใหครูและ
นักเรียนมี
ประสบการณใน
การประกวด
แขงขันทาง
วิชาการ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๓ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
เขารวม
แขงขัน
วิชาการได 

นักเรียนมี   
เจตคติทีด่ีตอ
กิจกรรมที่
ตนเองถนัด 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแหงชาต ิ

เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมใหเด็กเห็น
ความสำคญัในวัน
เด็กแหงชาต ิ

จัดกิจกรรมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล  
จำนวน  ๑๑  หมูบาน 

๓0,๐๐๐ 
 

๓0,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

เด็กและ
เยาวชนได
ตระหนักถึง
หนาที่ของ
ตนเอง  

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการแขงขัน/
ประกวดทักษะวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจดั
กิจกรรมการเรียน
การสอนใหได
มาตรฐานตาม
หลักสตูร 

จัดกิจกรรมแขงขัน
ทักษะวิชาการ และ
แสดงผลงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลนาใน 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีการ
พัฒนาดาน
การเรยีน 

ตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

ศพด.มีการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนการสอน
ใหได
มาตรฐานตาม
หลักสตูร 

กองการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)   

เพื่อเปนการ
พัฒนาการเด็กให
ครบทั้ง ๔ ดาน 

เปนคาใชจายในการ
จัดการเรียนการสอน 
เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ   จำนวน  ๖  
ศูนย 

5๐๐,๐๐๐ 

 
5๐๐,๐๐๐ 

 
5๐๐,๐๐๐ 

 
5๐๐,๐๐๐ 

 
5๐๐,๐๐๐ 

 
เด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
พัฒนาการ
ดานการเรียน
การสอน 

เด็กเล็กไดรับ
การพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ 
ดาน 

กองการศึกษา 

 

6 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)  

เพื่อใหเด็กมี
สุขอนามัยที่
สมบูรณ แข็งแรง 

เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖ แหง 

๑,๕0๐,๐๐๐ ๑,๕0๐,๐๐๐ ๑,๕0๐,๐๐๐ ๑,๕0๐,๐๐๐ ๑,๕0๐,๐๐๐ เด็กเล็กไดรับ
อาหาร
กลางวันครบ 
5 หมู 

เด็กมสีุขภาพ
รางกาย 
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

7 โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียน  การสอน  วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อใหการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

500,000 500,000 500,0๐๐ 500,0๐๐ 500,0๐๐ เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ดานสมองและ
รางกาย 

การเรยีนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

8 โครงการปรับปรุงและ
จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 

เพื่อใหเด็ก
นักเรียนมมีีสนาม
เด็กเลนที่
ปลอดภัย 

คาใชจายตามโครงการ
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
จำนวน ๖ ศูนย 

400,000 400,000 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
เครื่องเลน
สนามที่ได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
สนามเด็กเลน
ที่ปลอดภัย
สำหรับ
สงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษา 

9 คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหทรัพยสิน
ทางราชการใชงาน
ไดตามปกต ิ

คาใชจายสำหรับ
ซอมแซมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ 
แหง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
นาอยู  และ
ปลอดภัย 

มีอาคารเรียน
ที่มั่นคง 
แข็งแรงถาวร
และปลอดภัย 

-กองการศึกษา 
-กองชาง 

10 คาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

เพื่อใหทรัพยสิน
ทางราชการใชงาน
ไดตามปกต ิ

-คาใชจายเพื่อปรับปรุง
ซอมแซมที่ดิน  
สิ่งกอสราง เชน อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ -ที่ดิน 
สิ่งกอสราง
อาคารเรยีนมี
มูลคาเพิม่ขึ้น 

นักเรียนมี
สถานศึกษาท่ี
ดีขึ้น 

-กองการศึกษา 
-กองชาง 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

11 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวยั 
ทองถ่ินไทย (สนามเด็ก
เลนสรางปญญา) 

เพื่อใหเด็กมี
สุขอนามัยที่
สมบูรณแข็งแรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ตำบลนาใน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ศูนยพัฒนามี
สนามเด็กเลน
ที่สมบูรณแบบ 

เด็กมสีุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา    (คา
หนังสือเรียน)    

เพื่อเปนการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู
และเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
นาใน 

เพื่อจายเปนคาหนังสือ
เรียน  สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  (อายุ ๓-๕ ป) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๖  แหง 

60,000 60,000 
 

60,000 60,000 60,000 เด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ไดรับ
การพัฒนา
ดานการเรียน
การสอน 

เด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 

13 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา    (คา
อุปกรณการเรียน)    

เพื่อเปนการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู
และเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
นาใน 

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
การเรยีน  สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  (อายุ ๓-๕ ป) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๖  แหง 

60,000 60,000 
 

60,000 60,000 60,000 เด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ไดรับ
การพัฒนา
ดานการเรียน
การสอน 

เด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา    (คา
เครื่องแบบนักเรียน)    

เพื่อใหเด็กไดมี
เครื่องแบบ
นักเรียนเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  
และเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ในการแตงกาย
ของเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนา
ใน 

เพื่อจายเปนคา
เครื่องแบบนักเรยีน  
สำหรับเด็กปฐมวยั  
(อายุ ๓-๕ ป) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖  
แหง 

90,000 90,000 

 
90,000 90,000 90,000 เด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มี
เครื่องแบบ
นักเรียนไปใน
แนวทาง
เดียวกัน 

เด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีมี
เครื่องแตงกาย
ทุกคน 

กองการศึกษา 

 

15 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา    (คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)    

เพื่อใหเด็กไดเขา
รวมกิจกรรรม 
สำหรับการเรียน
การสอนของครู
และเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
นาใน 

เพื่อจายเปนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  สำหรับ
เด็กปฐมวัย  (อายุ ๓-๕ 
ป) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๖  แหง 

130,000 130,000 
 

130,000 130,000 130,000 เด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีการ
พัฒนาดาน
การเรยีนการ
สอน 

เด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

16 อาหารเสริม (นม)  เพื่อใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กฯ,เด็ก
ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
เขตเทศบาล  
ไดรับสารอาหาร
ครบถวน 

เด็กนักเรยีนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ   
จำนวน  ๖  ศูนย , โรง 
เรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน  ๖ แหง  
 

๒,1๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๒,1๐๐,๐๐๐ 

 
๒,1๐๐,๐๐๐ 

 
๒,1๐๐,๐๐๐ 

 
๒,1๐๐,๐๐๐ 

 
เด็กเล็ก ศพด.
และเด็ก
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
ในเขตพื้นที่ 
ทต.นาใน 
ไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) 

เด็กนักเรยีน
ไดรับ
สารอาหาร
ครบถวน 

กองการศึกษา 
 

17 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอาหาร
กลางวัน) 

เพื่อใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กฯ,เด็ก
ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
เขตเทศบาลไดรับ
สารอาหาร
ครบถวน 

- เด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ  
จำนวน  ๖  แหง  
- เด็กนักเรียนโรงเรยีน
ระดับประถมศึกษา 
จำนวน  ๖  แหง 

3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก ศพด. 
และเด็ก
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ 
ทต.นาใน ไดรับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีน
ไดรับ
สารอาหาร
ครบถวนและ
ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

18 โครงการการเขาคาย
ภาษาอังกฤษแบบเขม  
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๖ ในกลุมตำบล 
นาใน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 
๖ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
3 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนพูด 
อาน เขียน
ภาษาอังกฤษ
ไดเปนอยางด ี

ผูเรยีนมี
ความรูพรอม
ในการเตรยีม
ตัวเขาสู
ประชาคม  
ASEAN  ตาม
ระดับชั้นของ
นักเรียน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

19 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวยั 
ทองถ่ินไทยผานการเลน   

เพื่อใหเด็กมีวัสดุ 
ครุภณัฑอุปกรณ
สนามเด็กเลนที่ดี
และมีคณุภาพโดย
การจัดทำคายกล  
(SPIDER MAN) 
ตามนโยบายของ
กรมสงเสรมิฯ 
ฯลฯ 
 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาใน 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยบุน - นาทัน  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

เด็กเล็กไดรับ
การพัฒนาการ
ทางดาน
รางกายรอย
ละ 90ขึ้นไป 

กองการศึกษา 

20 โครงการจางครูอัตราจาง
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน  

เพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาให
เพียงพอกับความ
ตองการของ
โรงเรียนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน จำนวน
6  แหง 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

โรงเรียนมีครู
และบุคลากร
เพียงพอตอ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

21 โครงการโรงเรยีนสีขาว
ปลอดสารเสพติด  

เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีทักษะใน
การใชชีวิตเปนคน
ดีในสังคมและ
เรียนรูเกี่ยวกับการ
ปองกันการใชยา
และสารเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนภูริทตัต
วิทยา 

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

นักเรียน
สามารถ
เปลี่ยน
พฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
ไมไปยุง
เกี่ยวกับสาร
เสพติด 

กองการศึกษา 
 

รวม  21  โครงการ - - 10,910,000 10,910,000 10,910,000 10,910,000 10,910,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬาตาน
ภัยยาเสพตดิ 

เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนให
เยาวชนและ
ประชาชนรักเลน
กีฬาและไมไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตำบลนาใน 
จำนวน  ๑๑  หมูบาน 

2๕๐,๐๐๐ 
 

2๕๐,๐๐๐ 
 

2๕๐,๐๐๐ 
 

2๕๐,๐๐๐ 
 

250,000 รัอยละ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รางกาย
แข็งแรง
สมบูรณไมยุง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ 

เพื่อเช่ือมความ
สัมพันธไมตรี
ระหวาง อปท. ใน
เขตอำเภอพรรณา
นิคม 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ระหวาง อปท. ในเขต
อำเภอพรรณานิคม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุวตัถ ุ

ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

บุคลากร 
อปท. ในเขต
อำเภอพรรณา
นิคม มีความ
รักใคร  
สามัคคีและมี
น้ำใจเปน
นักกีฬา   

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมการเลน
กีฬา 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดออก
กำลังกาย มี
สุขภาพรางกายที่
แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน 
จำนวน  ๑๑ ชุด และ
เทศบาลตำบลนาใน  
จำนวน  ๑  ชุด 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุวตัถ ุ

ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

มีวัสดุอุปกรณ
สำหรับเลน
กีฬาท่ีเพียงพอ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสมัพันธไมตรี
ระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

สงเสริมใหเด็กได
ออกกำลังกาย
เสรมิสรางสุขภาพ
รางกายใหเขมแข็ง
รูจักแพ ชนะ และ
การใหอภัย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ   จำนวน  ๖  ศูนย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุวตัถ ุ

ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

เด็กไดออก
กำลังกาย
เสรมิสราง
สุขภาพ
รางกายให
แข็งแรงขึ้น 

กองการศึกษา 

 

5 โครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เพื่อแกไขปญหา
ดานอาชญากรรม 
โรคเอดส การ
ละเมิดสิทธิเด็ก
และเยาวชน ฯลฯ 

เด็ก  เยาวชน ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

ทำใหปญหา
ดาน
อาชญากรรม
ลดนอยลง  

กองการศึกษา 

6 โครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน
วันวิสาขบูชา 

เพื่อฟนฟูและสืบ
สานประเพณีการ
จัดงานวันวิสาขบู
ชาจังหวัดสกลนคร
ใหคงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิ
อนุรักษวัฒนธรรม 

วันวิสาขบูชา ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี วัน 

วิสาขบูชาให
คงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง 

เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  

ขบวนแหรถ  นางนพมาศ  

ประกวดกระทง ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐   
 

๒๐๐,๐๐๐   
 

๒๐๐,๐๐๐   
 

๒๐๐,๐๐๐   
 

๒๐๐,๐๐๐   
 

โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

ประชาชน
รวมกันอนุรักษ
และสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ทองถิ่น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันเขาพรรษา 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 

จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาตามวัดตาง ๆ  ใน
เขตตำบลนาใน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงคตามที่
ไดกำหนดไว 

อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี วัน 

วิสาขบูชาให
คงอยูสืบไป 

กองการศึกษา 

9 โครงการเขาคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕-๖ 
ในกลุมตำบลนาใน 

เพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามกระบวนการ
ของกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ศูนยเครือขายเขตพื้นที่
การศึกษาที่ 3 
  

30,000 30,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงคตามที่
ไดกำหนดไว 

นักเรียนชั้น
ประถม 
ศึกษาปท่ี  
๕-๖ ไดผาน
การเขาคาย
พักแรม 

กองการศึกษา 
 

10 โครงการสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
บุคลากรและนักเรียนใน
กลุมตำบลนาใน  

เพื่อสงเสริมให
ผูเรยีนและ
บุคลากรมมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คานิยมที่พึง
ประสงค 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ศูนยเครือขายเขตพื้นที่
การศึกษาที่ 3 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงคตามที่
ไดกำหนดไว 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
ดำรงชีวิตอยู
ในสังคมได
อยางมี
ความสุข 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

11 โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยเครือขายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ี ๓ 

เพื่อใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนา
ดานกีฬา มีความ
สามัคค ี

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ศูนยเครือขายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ี ๓ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

นักเรียนมี
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตทีด่ี-
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 

12 โครงการอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไปและรำลึก
ถึงบูรพาจารยพระ
อาจารยมั่น     
ภริทัตตเถระ 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน  
บานหนองผือ หมูที่ ๒ 
และ หมูที่ ๘ 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

สงเสริมใหการ
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคง
อยูสืบไป 
  

กองการศึกษา 

 

13 โครงการประกวด 
สรภญัญะ  โรงเรยีน
ภูริทัตตวิทยา 

เพื่อเปนการ
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมการ
สวดมนตใหสืบไป 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียนภูริทตัตวิทยา 

10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

นักเรียนสวด
มนตทำนอง
สรภญัญะได
อยางถูกตอง 

กองการศึกษา 

14 โครงการจดัซื้อ 

ชุดฟอนรำภูไท 
เพื่อเปนการ
อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียนภูริทตัตวิทยา 

23,600 23,600 23,6๐๐ 23,6๐๐ 23,6๐๐ โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

สงเสริมใหการ
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคง
อยูสืบไป 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

15 โครงการวัด ประชารัฐ 
สรางสุข 

เพื่อใหวัดเปน
ศูนยกลางในการ
เผยแพรกจิกรรม  
-เพื่อใชเปนศูนย
รวมจิตใจใหเกดิ
ความสามัคค ี

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 10,000 
 

10,000 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน 

-มีวัดที่สะอาด
เหมาะสมใน
การทำกิจ
ศาสนา  

-กองการศึกษา 

 

16 โครงการประกวดแขงขัน
รองเพลง 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชน  เด็ก 
และเยาวชนมี
ความกลา
แสดงออก  และ
ไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมประกวดรอง
เพลงใหกับประชาชน
ทั่วไป  เด็กและเยาวชน 

50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

สามารถรอง
เพลงได
ถูกตอง และ
ไมไปยุง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

17 โครงการอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาภไูท 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 

ในเขตพื้นท่ีตำบลนาใน   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน
ตำบลนาในได
สืบสาน
วัฒนธรรม
ทองถ่ินใหคง
อยูสืบไป 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรม 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

18 โครงการตักบาตรตาม
รอยหลวงปูมั่นภูริทัตโต 
 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ตามรอยหลวงปู
มั่น 

ราษฎรบานหนองผือ หมูที่ 
2 , 8 และประชาชน
ทั่วไป  จำนวน  100 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

ประชาชนบาน
หนองผือ หมูที่ 
2,8 และ
ประชาชน
ทั่วไปไดสืบ
สานการตัก
บาตรตามรอย
หลวงปูมั่น 

กองการศึกษา 

19 โครงการเลี้ยงผีปูตา เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 

ราษฎรในเขตตำบลนาใน 
หมูที่ 1,3,4,6,7,9,10 
และ 11  จำนวน  
1,000 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

ประชาชน
ตำบลนาใน ได
สืบสาน
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถ่ินใหคง
อยูสืบไป 

กองการศึกษา 

20 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
ดานภัยยาเสพติด 

เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมมสีุขภาวะที่
ดีทั้งรางกายและ
จิตใจ 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียนภูริทตัตวิทยา 

15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 โครงการ 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่ได
กำหนดไว 

สามารถ
ดำเนิน
กิจกรรม TO 
BE NUMBER 

ONE ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

รวม  20  โครงการ - - 1,229,200 1,229,200 1,229,200 1,229,200 1,229,200 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 กอสรางหลังคาสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยบุน – นาทัน 

เพื่อใหเด็กเล็กมี
สนามเด็กเลนที่ได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
8 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สนามเด็ก
เลนมี
มาตรฐาน
และ
เหมาะสม 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
รางกาย จิตใจ
ที่แข็งแรง 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

2 กอสรางหลังคาสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผักคำภ ู

เพื่อใหเด็กเล็กมี
สนามเด็กเลนที่ได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
8 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สนามเด็ก
เลนมี
มาตรฐาน
และ
เหมาะสม 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
รางกาย จิตใจ
ที่แข็งแรง 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

3 กอสรางหลังคาสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาใน 

เพื่อใหเด็กเล็กมี
สนามเด็กเลนที่ได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
8 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สนามเด็ก
เลนมี
มาตรฐาน
และ
เหมาะสม 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
รางกาย จิตใจ
ที่แข็งแรง 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

4 กอสรางหลังคาสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานอูนดง-หนองไชย
วาลย 

-เพื่อใหเด็กเล็กมี
สนามเด็กเลนที่ได
มาตรฐาน 

- ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
8 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -สนามเด็ก
เลนมี
มาตรฐาน
และ
เหมาะสม 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
รางกาย จิตใจ
ที่แข็งแรง 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 กอสรางปายชื่อและรั้ว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองผือ 

เพื่อปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
สวยงามและสราง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ปายชื่อและรั้วตามแบบ
เทศบาลตำบลนาใน  
ขนาดกวาง ๖๐ เมตร ยาว 
๖๐ เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสรางปาย
ชื่อและรั้ว 
ศพด. 
จำนวน 1 
แหง 

ศพด. สวยงาม
และมีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

-กองชาง 

-กองการศึกษา 

6 ติดตั้งและซอมแซม 

มุงลวดของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
สวยงามและสราง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งมุงลวด ประตู 
หนาตาง ท้ัง ๖ ศูนย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ติดตั้ง/
ซอมแซม 
มุงลวด  
จำนวน 1 
แหง 

อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สวยงามและ
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

7 กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคหนองแวง 
บานผักคำภู หมูที่ ๑๑ 

เพื่อสงเสริมการ
เลนเลนกีฬา 

กอสรางตามแบบ
มาตรฐานลานกีฬา
อเนกประสงค 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กอสรางลาน
กีฬา
อเนกประสง
คจำนวน 1 
แหง 

ตำบลนาในมี
สถานที่ออก
กำลังกาย
ถูกตองตาม
แบบมาตรฐาน 

-กองชาง 

-กองการศึกษา 

8 ปรับปรุง/ซอมแซม 
บอบาดาล พรอมหอถัง
สูง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานอูนดง-หนองไชย
วาลย 

-เพื่อใหมีน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 
-เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหดี
ขึ้น 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 
นิ้ว ลึกไมนอยกวา 100 
เมตร พรอมหอถังสูงขนาด 
2.00x2.00x3.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตำบล 
นาใน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน 1 
แหง 

เด็กเล็กมีน้ำ
สำหรับอุปโภค  
บริโภค
ตลอดเวลา 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 ปรับปรุง/ซอมแซม 
บอบาดาล พรอมหอถัง
สูง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาเลา 

-เพื่อใหมีน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 
-เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหดี
ขึ้น 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 
นิ้ว ลึกไมนอยกวา 100 
เมตร พรอมหอถังสูงขนาด 
2.00x2.00x3.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตำบล 
นาใน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน 1 
แหง 

เด็กเล็กมีน้ำ
สำหรับ
อุปโภค  
บริโภค
ตลอดเวลา 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

10 ปรับปรุง/ซอมแซม 
บอบาดาล พรอมหอถัง
สูง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยบุน - นาทัน 

-เพื่อใหมีน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 
-เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหดี
ขึ้น 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 
นิ้ว ลึกไมนอยกวา 100 
เมตร พรอมหอถังสูงขนาด 
2.00x2.00x3.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตำบล 
นาใน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน 1 
แหง 

เด็กเล็กมีน้ำ
สำหรับ
อุปโภค  
บริโภค
ตลอดเวลา 

กองชาง 
กองการศึกษา 

รวม  10 โครงการ - - 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

  4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปา 

เพื่อจัดอบรมให
ความรูกับ
อาสาสมัครปองกัน
ไฟปาในเขตตำบล
นาใน   

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 -รอยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ  

พื้นท่ีในเขต
ตำบลนาใน 
มีปาไมที่
อุดมสมบรูณ  
ไมแหงแลง 

สำนักปลดั 

รวม  1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการการจัดการขยะ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เพื่อปลูกจิตสำนึก
และใหความรูกับ
นักเรียนในเรื่อง
การคัดแยกขยะ
กอนทิ้ง 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนภูริทตัต
วิทยา  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

มีจิตสำนึก
ในเรื่องการ
คัดแยกขยะ 
และสามารถ
คัดแยกขยะ
กอนทิ้งได
อยางถูกตอง 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการลดขยะลด
ภาวะโลกรอน   
โรงเรียนบานผักคำภ ู

เพื่อใหเด็กนักเรยีน
มีความรูและ
แยกแยะขยะได
อยางถูกตอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียน 

บานผักคำภ ู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ลดปรมิาณ
ขยะใน
โรงเรียน
ไดมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการธนาคารขยะ 

รีไซเคิล  โรงเรียนบาน 

นาเลา 

เพื่อใหเด็กนักเรยีน
มีความรูและ
แยกแยะขยะได
อยางถูกตอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียน 

บานนาเลา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ลดปรมิาณ
ขยะใน
โรงเรียน
ไดมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการธนาคารขยะ  
โรงเรียนบานหนอง
ผือนาในวิทยาคาร 

เพื่อใหเด็กนักเรยีน
มีความรูและ
แยกแยะขยะได
อยางถูกตอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียน 

บานหนองผือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ลดปรมิาณ
ขยะใน
โรงเรียน
ไดมากขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการธนาคารขยะ 
โรงเรียนบานหวยบุน
นาทัน 

เพื่อใหเด็กนักเรยีน
มีความรูและ
แยกแยะขยะได
อยางถูกตอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนบาน
หวยบุนนาทัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ทำใหลด
ปริมาณขยะ
ในโรงเรียน
ไดมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

6 โครงการธนาคารขยะ 

มีคา  โรงเรยีนบาน 

อูนดง 

เพื่อใหเด็กนักเรยีน
มีความรูและ
แยกแยะขยะได
อยางถูกตอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนบานอูนดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ทำใหลด
ปริมาณขยะ
ในโรงเรียน
ไดมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

รวม  6   โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการหมูบานปลอด
ขยะ 

เพื่อสงเสริมและ
ปลูกจิตสำนึก การ
คัดแยกขยะรี
ไซเคลิในหมูบาน 
และเพื่อลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน 
 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 
 

6๐,๐๐๐ 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

หมูบานมี
การคัดแยก
ขยะรีไซเคลิ 
ชวยลด
ปริมาณขยะ
ที่ และชวย
ลดภาวะโลก
รอน 

สำนักปลดั 

2 โครงการหมูบาน
คารบอนต่ำ 

เพื่อใหชุมชน
ปราศจากมลพิษ  
มีอากาศบรสิุทธิ์ใน
การดำรงชีวิต 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  
หมูที่  ๑ – ๑๑ 
 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจำนวน
ครัวเรือนท่ีเขา
รวมโครงการ  

พื้นท่ีในเขต
เทศบาล
ปราศจาก
มลพิษ  

สำนักปลดั 

รวม  2  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.4  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการ
สวนสาธารณะเฉลมิ
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล 

เพื่อปรับปรุง  
ฟนฟู พ้ืนที่
สวนสาธารณะ 
ตามแนวทาง
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ตำบลนาในมี
สวนสาธารณะ
สำหรับการ
พักผอน ออก
กำลังกาย 
 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนท่ีสาธารณะเมรุ
บานหนองผือ บาน
หนองผือ  หมูที่ 2 

เพื่อใหบริเวณ 
สาธารณะเมรุ
สะอาดสะอาน
และสวยงาม 

เมรุ บานหนองผือ  
หมูที่ 2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

เมรุบานหนอง
ผือ  มีความ
สวยงามและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนที่สาธารณะ
บริเวณทำเลเลี้ยงสัตว 
บานนาเลา หมูที่ 4 

 

เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวและเปน
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

บริเวณทำเลเลี้ยงสัตว 
บานนาเลา หมูที่ 4 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

สถานที่
สาธารณะมี
ความสวยงาม
และเปนแหลง
ทองเที่ยว 

-กองชาง 

-กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนสวนสาธารณะ
บริเวณประปาหมูบาน  
บานผักคำภูใหม หมูที่ 
9 

 

เพื่อใหมีสถานท่ี
สะอาด สวยงาม
สามารถใชเปนที่
พักผอนได 

ประปาหมูบาน บาน 
ผักคำภู หมูที่ 9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว  

ประปา
หมูบาน 
สะอาด 
สวยงามและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.4  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับภูมิทัศน
สภาพแวดลอมใน
ชุมชนหมูบาน 

เพื่อปรับภูมิทัศน  
ปลูกไมดอก ไม
ประดับ ตนไมเพื่อ
เศรษฐกิจ ในท่ี
สาธารณะและใน
เขตพื้นที่ของ
ตำบลนาใน 

-ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

พื้นท่ีตำบล 

นาในมี 
สภาพแวด 

ลอมที่สวยงาม
เปนสถานที่
พักผอนหยอน
ใจและเปน
แหลง
ทองเที่ยว 

สำนักปลดั 

 

รวม  5  โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.5  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการมคัคุเทศก
ทองถ่ิน 
 
 

 

เพื่ออบรมให
ความรูในการ
สงเสริมและ
แนะนำสถานที่
ทองเที่ยวตำบล 
นาใน 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

สามารถ
แนะนำ
สถานที่
ทองเที่ยวได
เปนอยางด ี

กองการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงธรรมะ  

(3 ธรรม) 
  

จัดกิจกรรม
เสรมิสราง 
อัตลักษณแหลง
ทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ เชิง
ธรรมชาติและเชิง
วัฒนธรรม  

ในเชตพื้นที่ตำบลนาใน 
 

50,000 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชนได
รูจักแหลง
ทองเที่ยว
เชิงธรรม
ของเทศบาล
ตำบลนาใน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
 

 

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาตแิละ
จัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ
แหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลตำบล 

นาใน 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 20,000 
 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 

 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
ไว 

ประชาชน
ทั่วไปไดรูจัก
แหลง
ทองเที่ยว
เชิง
ธรรมชาติ
ของเทศบาล
ตำบลนาใน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางหองน้ำ
สาธารณะ   
 

เพื่อบริการ
ประชาชนทั่วไป
และรองรับ
นักทองเที่ยว 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 

หมูที่ 1 - 11 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หองน้ำ

สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

ชุมชน/
หมูบานมี
หองน้ำไว
บริการ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยว
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

รวม  1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.7  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการทองถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว 

เพื่อรณรงคการ
รักษา
สภาพแวดลอม 
และลดภาวะโลก
รอน 

ลดปรมิาณขยะและเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวดวยการปลูก
ตนไมและลดการใช
พลังงาน และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ประชาชนที่
เขารวม
โครงการ  

ทุกหมูบานใน
เขตเทศบาลมี
สภาพแวดลอม
ที่นาอยูและลด
ภาวะโลกรอน 

สำนักปลดั 

2 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่ออนุรักษแหลง
น้ำและสามารถ
เก็บกักน้ำไวใช
ตลอดเวลา 

จัดกิจกรรมปลูกหญา
แฝก  โดยการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณและ
จางเหมาแรงงาน ฯลฯ 

15,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน
ประชาชนที่
เขารวม
โครงการ 

มีแหลงน้ำ
เพียงพอเพื่อให
ประชาชนไดใช
ประโยชนตลอด
ป 

สำนักปลดั 

3 โครงการอนุรักษ 
ปาชุมชน 

เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติใหคงอยู 

จัดกิจกรรมปลูกปา
ชุมชน โดยการจดัซื้อ
พันธุกลาไม  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

15,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน
ประชาชนที่
เขารวม
โครงการ 

พื้นท่ีในเขต
ตำบลนาในมีปา
ไมที่อุดม
สมบูรณ    

สำนักปลดั 

4 โครงการอนุรักษ 
พันธุปลาน้ำจืด 

ในชุมชน 

เพื่ออนุรักษพันธุ
ปลาและเพิ่มพันธุ
ปลาในแหลงน้ำ
ธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมอนุรักษพันธุ
ปลาน้ำจืดและจัดซื้อ
พันธุปลาเพื่อปลอย 
แพรพันธุแหลงน้ำ
สาธารณะในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ แหลงน้ำ
สาธารณะใน
เขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

แหลงน้ำ
ธรรมชาติอดุม
สมบูรณไปดวย
พันธุปลาและ
เปนแหลง
อาหารของ
หมูบาน 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.7  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการคลองสวย  
น้ำใส  คนไทยมี
ความสุข 

เพื่อปรับปรุงลำ
หวย ลำคลอง  
แหลงน้ำสาธารณะ 
และกำจดัวัชพืช   

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 

หมูที่ 1-11 
๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 แหลงน้ำ

สาธารณะ 

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

ลำหวย  ลำ
คลองและแหลง
น้ำสาธารณะ
สะอาด  มีน้ำใช
ตลอดป  

สำนักปลดั 

6 โครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ำ 

เพื่อสรางความชุม
ชื้นบริเวณแนวเขต
และปองกันความ
แหงแลงของแหลง
น้ำตามธรรมชาต ิ

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน
หมูที่ 1-11 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนฝาย
ชะลอน้ำ
เพิ่มขึ้น  

มีแหลงน้ำและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติใช 
ประโยชนได
ตลอดป 

สำนักปลดั 

7 โครงการหนาบาน 

นามอง 
เพื่อสงเสริมให
ประชาชนปรับปรุง
ภูมิทัศนบานเรือน
ของตัวเองให
สะอาดสวยงาม 

ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน 
หมูที่ 1-11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
คตำที่
กำนหดไว 

หมูบานสะอาด 
สวยงามอยู
เสมอ 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ. 02 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

4.7  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
 
 

 

-เพื่อสนองแนว
พระราชดำริและ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ 

-เพื่อสรางความ
เขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
พันธุกรรมพืช 

จัดกิจกรรมตามแนวทาง
ของโครงการฯ  8 
กิจกรรม โดยมผีูเขารวม
โครงการ  50  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ
บรรลุวตัถ ุ

ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

-สนอง
พระราชดำริ
และพระราช
ปณิธาน 

-ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
พันธุกรรมพืช 

สำนักปลดั 

รวม 8 โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 



 

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตร  สายหนอง

กอจอ บานอูนดง 

หมูที่ 1 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรฐัและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 500 
เมตร 

มีไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง หมู
ที่ 1 

-ทต. นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 

2 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตร สายวัดปา ถึง 

สปก. บานอูนดง  
หมูที่ 1 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 500 
เมตร 

มีไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง หมู
ที่ 1 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตร สายที่นานาย

สงวน ถึงอางเก็บน้ำ

หวยเบือก บาน 
อูนดง  หมูที่ 1 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 500 
เมตร 

มีไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง หมู
ที่ 1 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 

4 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตร สายอางเก็บ

น้ำหวยเบือก บาน 

อูนดง หมูที่ ๑ 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,800 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 1,800 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง หมู
ที่ 1 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 

5 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตร สายหนองกอ

จอ ถึง ดานหมาก

แฟน  บานอูนดง  
หมูที่ 1 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรฐัและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
2,200 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 2,200 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง หมู
ที่ 1 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตร สายถนน 

สปก.-หนองผือ ถึง 

บานหวยบุน บาน

หนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 500 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนองผือ 
หมูที่ 2 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 

7 ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำเขาสูพื้นท่ีแปลง

เกษตรสายแยก

ทาเรือ ถึงสรางอี

แนน บานหนองผือ  

หมูที่ 2 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 1,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนองผือ 
หมูที่ 2 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 

8 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ำเขาสู

พื้นท่ีแปลงเกษตร 

สายถานีตำรวจภูธร

นาใน ถึงฮองกะเม็ก   

บานหนองผือ   
หมูที่ 2 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา ความ
ยาว 500 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนองผือ 
หมูที่ 2 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายหนองหวา ถึงบาน 

อูนดง   บานหนองผือ  
หมูที่ 2 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
3,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
3,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

10 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ำเขาสูพื้นที่

แปลงเกษตร สาย

หนองผือ ถึง  หนอง   

กะปาด   บานหนอง
ผือ  หมูที่ 2 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

11 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ำเขาสูพื้นที่

แปลงเกษตร สายขาง

วัดโพนบก ถึงปาชา 

บานหวยบุน หมูที่ 3 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 400 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
400 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

12 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายดงนิมติ  บาน 

นาเลา  หมูที่ 4 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  685 
เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
685 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาเลา 
หมูที่ 4 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

13 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายถ้ำพระ บานนาใน  

หมูที่ 5 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  
1,000 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

14 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายปาชา ถึงหวยหิน

ลาด บานนาใน  หมูที่ 
5 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 800 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
800 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

15 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำเขาสู

พื้นที่แปลงเกษตร สาย

แปลงเกษตร  นายเสนาะ  

แกวหิน บานนาใน  หมูที่ 

5 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

16 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สาย  หวยคบ ถึง มิยา

ซาวา บานนาใน  หมูที่ 

5 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,500 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,500 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

17 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายนาใน - หินแตก   

บานนาใน หมูที่ 5 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,000 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

18 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายหลังโรงเรียนบาน

นาใน   ถึงบานอูนดง 

บานนาใน  หมูที่ 5 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 800 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
800 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

 

 

161 

แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

19 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สาย น.พ.ค.๒๖   ถึง
อางเก็บน้ำหวยสวน
ปาน  บานผักคำภู  หมู
ที่ 6 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
หมูที่ 6 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

20 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สาย น.พ.ค.๒๖ ถึง
หนองหมากเห  บาน
ผักคำภู หมูที่ 6 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
หมูที่ 6 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

21 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายนางเกษตร สีเทียว

ไทย ถึงแปลงเกษตร

นายเตียน นรบุตร 

บานผักคำภู หมูที ่6 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
300 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

22 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายเขื่อนน้ำอูน ถึง คุม

วังน้ำเย็น บานนาทัน  

หมูที่ ๗ 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาทัน 
หมูที่ 7 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

23 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายขางวัดคริสต บาน

นาทัน  หมูที่ ๗ 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
300 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาทัน 
หมูที่ 7 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

24 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายหนองปาชาง บาน

หนองผือนอย หมูที่ ๘ 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือนอย 
หมูที่ 8 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

25 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สาย ทางแยกบาน

หนองผือเขาถนนสาย
อางเก็บน้ำหวยผึ้ง 
บานหนองผือนอย หมู
ที่ 8 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 800 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
800 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือนอย 
หมูที่ 8 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

26 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายรอบดอนปูตา บาน

ผักคำภูใหม หมูที่ 9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

27 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายหนองหมากแขง 

บานผักคำภูใหม หมูที่ 
9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

28 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สาย น.พ.ค.26 ถึง ท่ี

พักสงฆฮองเชียงดาว 

บานผักคำภูใหม หมูที่ 
9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
4,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
4,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

29 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายบานนายอภิสิทธ์ิ 

แสนอุบล ถึงบานนาย

จุล แสนอุบล บานผัก

คำภูใหม หมูที่ 9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 650 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
650 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

30 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายบานนายประยงค 

ถึงบานนายเงิน บาน

ผักคำภูใหม หมูที่ 9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 870 
เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
870 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

31 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายบานนายประยงค 

ถึงแปลงเกษตรนายทัก 

วงศีลา  บานผักคำภู

ใหม หมูที่ 9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 876 
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
876 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

32 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายบานนายประคอง 

สีเทียวไทย ถึงบาน

นายองอาจ โถชาลี  

บานผักคำภูใหม หมูที่ 
9 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,800 เมตร 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,800 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

33 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายหนองขาวจาว  หมู
ที่ 10 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,500 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
1,500 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

34 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายบานนายถวิล แกว

ดารา ถึงแปลงเกษตร

นายนครจติ ศิริบุตร  

บานหนองไชยวาลย  
หมูที่ 10 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 370 
เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
370 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

35 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายหวยสวนปาน   
หมูที่  11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ-

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
500 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

36 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

สายบานนายธนสิทธิ์ 

วงศรีลา ถึงบานนาย

แหวน  สีเทียวไทย  

บานผักคำภู หมูที่  11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 600 
เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
600 เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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แบบ ผ. 02/1 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

    

37 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร  

หมูที่ 1 – 11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
10,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขต
ไฟฟา 
ความยาว 
10,000 
เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟาใชใน
การประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร
และปศสุัตว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟา
สวนภูมภิาค 
จ.สกลนคร 

รวม  37 โครงการ - - 22,420,000 22,420,000 22,420,000 22,420,000 22,420,000 - - - - 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.2  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

เพื่อเพิ่มรายได ลด
รายจายใหแก
ประชาชน 

เพื่อเปน
คาใชจายตาม
โครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ  
ฯลฯ 
 

33๐,๐๐๐ 33๐,๐๐๐ 330,๐๐๐ 330,๐๐๐ 330,๐๐๐ จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ  
 

ผูเขารับการ
อบรมมีอาชีพ
และมรีายได
เพิ่ม  สราง
ความเขมแข็ง
และพึ่งพา
ตนเองได      

แผนพัฒนา
หมูบาน หมู
ที่ 1 – 11 

ทต.นาใน 

2 อุดหนุนกลุมทอผา 

ยอมคราม บานอูนดง  
หนองไชยวาลย  หมูที่ 
1 และ หมูที่ 10 

เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายไดเสรมิ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมทอผา
ยอมคราม   
บานอูนดง  - 
หนองไชยวาลย  

3๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที ่1,10 
 

-ทต.นาใน 
-กลุมทอผายอม
คราม บาน 
อูนดงหนอง 
ไชยวาลย 
 

3 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง  
(การทำปลาตากแหง)   
บานหวยบุน หมูที่ 3 

-เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายไดเสรมิ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมแปร
รูปผลผลิต
ทางการประมง
(ทำปลาตากแหง)  
 - บานหวยบุน 
 - บานนาทัน 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 3 
 

-ทต.นาใน 
-กลุมแปรรูปฯ
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.2  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 
(หนอไมอัดปบ)  
บานนาใน  หมูที่ 5 

เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายไดเสรมิ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร
(หนอไมอัดปบ)   
 

2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการฯ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

แผนพัฒนา
หมูบาน หมู
ที่ 5 

-ทต.นาใน 
-กลุมแปรรูปฯ 
บานนาใน หมูที่ 
5 

5 อุดหนุนกลุมทอผา
ฝายยอมสีเปลือกไม  
บานผักคำภ ู

-เพื่อสงเสริมและ
สนับสนนุให
สมาชิกภายใน
กลุมอาชีพมีงาน
ทำและมีรายได
เพิ่ม 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมทอ
ผาฝายยอมสี
เปลือกไมบาน
ผักคำภ ู

30,000 30,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการ 

สมาชิกกลุม
อาชีพมีงาน
ทำและมี
รายไดเพิ่ม 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 
6,9,11 

-ทต.นาใน 
-กลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม
บานผักคำภ ู

6 อุดหนุนกลุมทอผา
พื้นเมือง  บานหนอง
ผือ หมูที่ ๒ 
 
 

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนนุให
สมาชิกภายใน
กลุมอาชีพมีงาน
ทำและมีรายได
เพิ่ม 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมทอผา
พื้นเมือง บาน
หนองผือ หมูที่ 
2 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการ 

สมาชิกกลุม
อาชีพมีงาน
ทำและมี
รายไดเพิ่ม 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 2 

-ทต.นาใน 
-กลุมทอผา
พื้นเมืองบาน
หนองผือ  
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.2  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

7 อุดหนุนกลุมสงเสริม
อาชีพบานหนองผือ
นอย   หมูที่ 8 

เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายไดเสรมิ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุม
สงเสริมอาชีพ
บานหนองผือ
นอย  หมูที่ 8   
 

5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการฯ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

แผนพัฒนา
หมูบาน หมู
ที่ 8 

-ทต.นาใน 
-กลุมสงเสรมิ
อาชีพฯ หมูที่ 8 

8 อุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง  
(การทำปลาตากแหง)   
บานนาเลา หมูที่ 4 

เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายไดเสรมิ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมแปร
รูปผลผลิต
ทางการประมง
(ทำปลาตากแหง)  
 บานนาเลา 

5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 4 
 

-ทต.นาใน 
-กลุมแปรรูปฯ
บานนาเลา 
หมูที่ 4 

9 อุดหนุนกลุมเกษตร
พอเพียงชุมชนบาน 

นาทัน  บานนาทัน  
หมูที่ 7 

เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีงานทำ
และมรีายไดเสรมิ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับกลุมเกษตร
พอเพียงชุมชน
บานนาทัน 

5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
สมาชิก
กลุมที่เขา
รวม
โครงการ 

สมาชิกกลุมมี
รายไดเสริม
และมีงานทำ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 7 
 

-ทต.นาใน 
-กลุมแปรรูปฯ
บานนาเลา 
หมูที่ 4 

รวม  9  โครงการ - - 1,330000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 - - - - 
 

171 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายกฐิน 
บานอูนดง หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
1,1๐๐ เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง 

2 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแยก
คลองสงน้ำหวยเบือก 
ถึงวัดดานหมากแฟน 
บานอูนดง หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
6๐๐ เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง 

3 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายคลอง
สงน้ำแปลงเกษตรนาย
วิโรจน ถึงบานนาย 
ชัยชนะ  บานอูนดง 
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
260 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสราง
ถนนลุกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง 

4 ซอม/สรางถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรทุกสาย 
หมูที่ 1 - 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
120,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซอม/สราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 
11 สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1 -11 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 ซอม/สราง ถนนลูกรัง  
เพื่อการเกษตรทุกสาย 
บานหนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
1,0๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซอม/สราง
ถนนลุกรัง
จำนวน 
11 สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 

6 ซอม/สราง ถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  สาย
คุมทาเรือ - หนองหอ 
บานหนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
1,0๐๐ เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ซอม/สราง
ถนนลุกรัง
จำนวน 
11 สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 

7 ซอม/สราง ถนนลูกรัง  
เพื่อการเกษตร  สาย
หนองบอน ทางแยก
สวนปาลมนางจันดา 
เทพิน เชื่อมถนนสาย
หนองผือหวยบุน   
บานหนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
5,0๐๐ เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซอม/สราง
ถนนลุกรัง
จำนวน 
11 สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 

 

 

 

173 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 กอสรางถนนลูกรัง  
เพื่อการเกษตร  สาย
หนองบอน ทางแยก
สวนปาลมนางจันดา 
เทพิน เชื่อมถนนสาย
หนองผือหวยบุน   
บานหนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
2๐๐ เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 

9 ซอม/สราง ถนนลูกรัง  
เพื่อการเกษตรทุกสาย 
บานหวยบุน หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
1,0๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซอม/สราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

10 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายบาน
นายจันดี  โพธ์ิศรี บาน
หวยบุน หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
5๐๐ เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

11 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแปลง
เกษตรนายสมจติ สม
จันทร  บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
3๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

174 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

12 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแปลง
เกษตร นายรมณ คำ
มะเมืองบานหวยบุน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
3๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 

13 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแปลง
เกษตรนางพันทอง สม
จันทร  บานหวยบุน  
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  
3๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

14 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สาย สปก. 
ถึงทางหลวงชนบท 

บานหวยบุน  หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

-ขนาด  
80x1.80x8.0
0 เมตร  จำนวน 
2 ชอง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสราง
ทอลอด
เหลี่ยม
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

15 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายบาน
นายจันดี  โพธ์ิศรี  
บานหวยบุน หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว ๕๐๐ 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

 

175 

 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

16 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตรนางสมจิต สม
จันทร บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 3๐๐ 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 

17 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร 
นายรมย  คำมะเมือง 
บานหวยบุน หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 3๐๐ 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

18 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร นางพันทอง 
สมจันทร บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 3๐๐ 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

19 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบาน
นาใน - มิยาซาวา  
บานนาใน หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 3๐๐ 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 2๐๐,๐๐๐ 200,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

 

176 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

20 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหวย
แข (นาใน - หินแตก) 
บานนาใน หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว  
3,0๐๐ เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ 1,000,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 

21 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร นายเสนาะ  
แกวหิน บานนาใน  
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว  
1,5๐๐ เมตร 

500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

22 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร นายประดิษฐ 
จันทรเสนา ถึงแปลง
เกษตรนายสมหมาย 
อายาสูน บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 124 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 6๐๐,๐๐๐ 600,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

 

 

177 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

23 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร นางเกสร สี
เทียวไทย ถึงแปลง
เกษตรนายเตียน  
นรบุตร  บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 260 
เมตร 

800,000 800,000 800,000 8๐๐,๐๐๐ 800,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 

24 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร  นายเสน  เรือ
ริรักษ ถึงบานนางสาย 
โคตะมา   บานนาทัน 
หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 725 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

25 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลง
เกษตร นายเสน เรือ 
ริรักษ ถึงบานนางสาย 
โคตะมา   บานนาทัน 
หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 725 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

 

178 

แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

26 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนอง
กระบง ถึงขางสถานี
ตำรวจภูธรนาใน บาน
หนองผือนอย  หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ผือนอย   
หมูที่ 8 

กองชาง 

27 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหนอง
ตาอวน ถึงอางเก็บน้ำ
หวยเบือก   บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 550 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

28 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบาน
นาเกา ถึงหนองไชย
วาลย   บานหนองไชย
วาลย หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 700 
เมตร 

800,000 800,000 800,000 8๐๐,๐๐๐ 800,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

29 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบาน
นายถวิล แกวดารา ถึง
คลองสงน้ำหวยเบือก
แปลงเกษตรนายแสวง 
บุญโคดม   บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 700 
เมตร 

800,000 800,000 800,000 8๐๐,๐๐๐ 800,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

30 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบ
แปลงเกษตรนายสมัย 
ชาแสน ถึงแปลง
เกษตรนายพันศักดิ์ สี
เทียวไทย   บาน 
ผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
๔.๐๐ เมตร 
ความยาว 600 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ 1,000,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 

31 กอสรางสะพานบล็อก
คอนเวิสด แปลง
เกษตรนายพันศักดิ์ สี
เทียวไทย ถึงแปลง
เกษตรนายสมัย ชา
แสน  บานผักคำภู หมู
ที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

ความกวาง 
3.60 เมตรสูง 
3.60 เมตร ผิว
จราจรกวาง 
6.00 เมตร 
จำนวน 3 ชอง 

800,000 800,000 800,000 8๐๐,๐๐๐ 800,000 กอสราง
สะพาน
จำนวน  
1 แหง 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

32 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. บริเวณรองน้ำ
พื้นท่ีแปลงเกษตรนาย
สวย  บานผักคำภู หมู
ที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง 2.40 
เมตร สูง 2.40 
เมตร ผิวจราจร
กวาง 6.00 
เมตร จำนวน 1 
ชอง 

350,000 350,000 350,000 35๐,๐๐๐ 350,000 กอสราง
ทอลอด
เหลี่ยม
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

33 กอสรางบล็อกคอน
เวิสดสายหนองเชือม – 
หนองขี้เห็น บานผักคำ
ภู หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง 3.00 
เมตร สูง 2.70 
เมตร ผิวจราจร
กวาง 8.00 
เมตร จำนวน 4 
ชอง 

500,000 500,000 500,000 50๐,๐๐๐ 500,000 กอสราง
บลอกคอน
เวิสด
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 

34 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร  สายหนอง

ปลิง เช่ือมสายลงเขื่อน

น้ำอูน บานนาเลา  หมู

ที่ 4 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 700 
เมตร 

700,000 700,000 700,000 70๐,๐๐๐ 700,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาเลา
หมูที่ 4 

กองชาง 
 

35 กอสรางถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร  สายหนอง

ปลิง เช่ือมสายลงเขื่อน

น้ำอูน บานนาเลา  หมู

ที่ 4 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 
1,400 เมตร 

800,000 800,000 800,000 80๐,๐๐๐ 800,000 กอสราง
ถนนลูกรัง
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใชสัญจร
ไป - มาได 
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว   

แผนพัฒนา
หมูบาน  
บานนาเลา
หมูที่ 4 

กองชาง 
 

รวม  35  โครงการ - - 16,850,000 16,850,000 16,850,000 16,850,000 16,850,000 - - - - 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่  1  การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม   

1.4 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 กอสรางฝายชะลอน้ำ 
(ฝายแมว) 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำและปองกันการ
ตื้นเขินของแหลง
น้ำ 

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน หมู
ที่ 1 - 11 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ฝายชะลอ
น้ำเพิ่มขึ้น 

มีน้ำเพื่อใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

กองชาง 

2 กอสรางฝาย คสล.  เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำและปองกันการ
ตื้นเขินของแหลง
น้ำ 

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน หมู
ที่ 1 - 11 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ฝาย คสล.
เพิ่มขึ้น 

มีน้ำเพื่อใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

กองชาง 
 

3 ธนาคารน้ำใตดิน  
 

เพื่อชวยแกไข
ปญหาภัยแลงและ 
เพิ่มปริมาณน้ำใต
ดินเพื่อการเกษตร 

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน   
หมูที่ 1-11   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ธนาคารน้ำ
ใตดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

กองชาง 
 

4 ขุดเจาะบอบาดาล    
 

เพื่อชวยแกไข
ปญหาภัยแลงและ 
เพิ่มปริมาณน้ำใต
ดินเพื่อการเกษตร 

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน   
หมูที่ 1-11   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนบอ
บาดาล
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

กองชาง 
 

รวม  4  โครงการ - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

ในพ้ืนที่ตำบลนาใน 

เพื่อปองกัน
ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

พื้นท่ีเทศบาล
ตำบลนาใน 

๖๕,๐๐๐ 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงคท่ี
กำหนดไว 

การปองกัน 
ปราบปราม
และแกไข
ปญหายาเสพ
ติดเปนไปตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 

2 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาอุบตัิเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 

วันข้ึนปใหม 

เพื่อรณรงค 
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ที่อาจเกิดขึ้น ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพยสิน 

พื้นท่ีในเขต
เทศบาลตำบล
นาใน  

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
คตามที่
กำหนดไว  

 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
และลดการ
สูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

3 โครงการอบรมใหความรู

ดานกฎหมายจราจร 

เพื่อใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎจราจร การใช
รถใชถนนที่
ถูกตอง 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
หมูบานที่
เขารวม
โครงการ  

ประชาชน
และผูนำ
ชุมชนมี
ความรูเรื่อง
การจราจร 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาอุบตัิเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 

วันข้ึนสงกรานต 

เพื่อรณรงค 
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ที่อาจเกิดขึ้น ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพยสิน 

พื้นท่ีในเขต
เทศบาลตำบล
นาใน  

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการ
บรรลุ
วัตถุประส
งคตามที่
กำหนดไว  

 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
และลดการ
สูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 

5 โครงการอบรมใหความรู

ดานกฎหมายจราจร 

เพื่อใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎจราจร การใช
รถใชถนนที่
ถูกตอง 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ  

ประชาชน
และผูนำ
ชุมชนมี
ความรูเรื่อง
การจราจร 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

6 โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน 

เพื่อใหความรูแก 
อปพร. เกี่ยวกับ
การปองกันภัยฯ 

 อปพร. ในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน 
อปพร. ที่
เขารวม
โครงการ  

ประชาชน
และผูนำ
ชุมชนมี
ความรูเรื่อง
การจราจร 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

รวม  6  โครงการ - - 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการจดัหนวยบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉิน 
(EMS) 

เพื่อบริการดาน
สาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ประชาชน
ในเขต
พื้นท่ีตำบล
นาใน 

ประชาชน
เขาถึงการ
บริการดาน
สาธารณสุขได
อยางรวดเร็ว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 

2 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบา 

เพื่อบริการดาน
สาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 สุนัขและ
แมวในเขต
พื้นท่ีตำบล
นาในไดรับ
การฉีด
วัคซีน 

สุนัขและแมว
ไมเปนโรคพิษ
สุนัขบา 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

3 โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคภาวะใหมๆ 
และโรคตามฤดูกาล 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปองกันและฟนฟู
การเกิดโรคภาวะ
ใหมๆ และโรค
ภาวะตามฤดูกาล 

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ไมเกดิโรค
ภาวะ
ใหมๆ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการควบคมุ
หนอนพยาธ ิ

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับ คกก.หมูที่
2,3,4,5,7,8 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ประชาชน
หมูที่
2,3,4,5,
7,8 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 
2,3,4,5,7,
8 

สำนักปลดั 

5 โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย

มะเร็งเตานม 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับ คกก.หมูที่
1-11 

56,250 56,250 56,250 56,250 56,250 ประชาชน
หมูที่1-11 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

6 โครงการเด็กไทยฉลาด
สมวัยดวยเกลือไอโอดีน 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับ คกก.หมูที่
2,3,4,5,7,8 

19,560 19,560 19,560 19,560 19,560 ประชาชน
หมูที่
2,3,4,5,
7,8 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 
2,3,4,5,7,
8 

สำนักปลดั 
 

7 โครงการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการในเด็กกอน 
วัยเรียน 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับ คกก.หมูที่
2,3,4,5,7,8 

37,440 37,440 37,440 37,440 37,440 ประชาชน
หมูที่
2,3,4,5,
7,8 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 
2,3,4,5,7,
8 

สำนักปลดั 

8 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับ คกก.หมูที่
1,6,9,10,11 

20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 ประชาชน
หมูที่
1,6,9,10
,11 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 
1,6,9,10,11 

สำนักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 โครงการเฝาระวัง
โภชนาการและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป 

เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ใหกับ คกก.หมูที่
1,6,9,10,11 

49,950 49,950 49,950 49,950 49,950 ประชาชน
หมูที่
1,6,9,10
,11 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 
1,6,9,10,
11 

สำนักปลดั 
 

รวม  9  โครงการ - - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 1 - 11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
10,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้ง
ไฟฟา
สาธารณะ
ไมนอยกวา
ปละ 1 จดุ 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน สาย
หลัง ศพด. บาน
หวยบุน 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
1,000 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 3 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำภายใน
หมูบาน สายดานขวา
จากบานนายดนตรี 
ตุนีย ถึงบานนางพิสมัย 
ตุนีย 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ความยาว 800 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 5 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน สาย
ขางหนองแวง ถึงทาง
ไปกุดน้ำใส   

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 220 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 6 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ภายในหมูบาน สาย
บานนางกอง บุญสราง   
ถึง บานนายแถม  
คำมะเมือง บานนาทัน  
หมูที่ ๗ 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-ความยาว  
๓๐๐  เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 7 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

6 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

ภายในหมูบาน สาย

หนาบานนายทศพล 

รมเกษ  ถึง ลานมัน 

บานหนองไชยวาลย 
หมูที่ 10 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ความยาว  

1,000  เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 10 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

ภายในหมูบาน  สาย

บาน   ผักคำภู ถึงบาน 

อูนโคก บานผักคำภู 

หมูที่ 11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  
1,600  เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

8 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ

ภายในหมูบาน  สาย

ซอยบานนายนิคม วง

ศรีลา บานผักคำภู หมู

ที่ 11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐและ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว  
1,600  เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาว
ไมนอยกวา 
100 เมตร 

การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

รวม  9  โครงการ - - 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 - - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการครอบครัว
หวงใยใสใจผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมการ
ดูแลเอาใจใส
สำหรับผูสูงอาย ุ

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ
ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 

2 โครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการและผุดอย
โอกาส 

อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการสราง
อาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาสและผู
พิการ 

ผูดอยโอกาส
และผูพิการใน
เขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูดอยโอกาส
และผูพิการมี
อาชีพและ
สรางรายได
ใหกับ
ครอบครัว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

3 โครงการสงเสริม
พัฒนาสตรีและ
เสรมิสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 

อบรมการการทำ
อาชีพใหกับสตรี
และกลุมอาชีพใน
เขตพื้นที่ตำบลนา
ใน เชน การทำขนม 
การเย็บผา ฯลฯ 

กลุมอาชีพใน
เขตพื้นที่ตำบล
นาใน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพและ
สรางรายได
ใหกับ
ครอบครัว 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

4 โครงการประชุมผูนำ
ชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน และสวน
ราชการ 

จัดประชุมแบบ
บูรณาการและ
แลกเปลีย่นความรู
รวมกันในการ
ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

สามารถแกไข
ปญหารวมกัน
ไดเปนอยางด ี

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดำร ิ

จัดกิจกรรมจิต
อาสาการบริการ
สาธารณะตาม
แนวพระราชดำริ 
เชน จิตอาสา
พัฒนา จิตอาสา
ภัยพิบัติ ฯลฯ  

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

ประชาชนมี
จิตอาสา รูจัก
รักสามคัคี
และเสียสละ
ทำเพื่อ
สวนรวม 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

สำนักปลดั 
 

รวม  5  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - - 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 กอสรางระบบระบาย
น้ำตามถนนสายหลัก
ภายในหมูบาน  หมูที่ 
1 - 11 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

วางทอ คสล. 
มอก.ชั้น3 Ø 
0.40x1.00 
เมตรพรอมบอพัก 
ความยาวรวม 
10,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
รางระบาย
น้ำ ยาว 
10,000 
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปองกันน้ำ
ทวม 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 1-11 

กองชาง 

2 ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบระบายน้ำตาม
ถนนสายหลักภายใน
หมูบาน  หมูท่ี 1 - 11 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

คาใชจายในการ
ปรับปรุง
ซอมแซมฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบาย
น้ำอยูใน
สภาพท่ีด ี

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกและ
ปองกันน้ำ
ทวม 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 1-11 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม
สาย  สายบานนายสาย
ชล ชัยมหาวงค บานอู
นดง  หมูที่ ๑   

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
500 เมตร  
หนา 0.15  
เมตร  

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน 
บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง 
 

4 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายอนงค ไชย
แสน  บานอูนดง  หมู
ที่ ๑   

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 
4.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร  
หนา 0.15  
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน 
บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 กอสรางระบบระบาย
น้ำรอบอาคาร
อเนกประสงค บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

วางทอ คสล.ม
อก.ช้ัน3 Ø 
0.40x1.00 
เมตรพรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 200 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง
รางระบาย
น้ำ  ยาว 
200 เมตร 

-ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยและ
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 

6 กอสรางระบบระบาย
น้ำสายบานนายคำหลา 
โพธิ์ศรี ถึง ฮองนานอย 
บานหนองผือ หมูที่ 2 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

วางทอ คสล.ม
อก.ช้ัน3 Ø 
0.40x1.00 
เมตรพรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 200 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง
รางระบาย
น้ำ  ยาว 
200 เมตร 

-ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยและ
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
 

7 ขยายหอกระจาย
ขาวสารจากบานหนอง
ผือ ถึง ทาเรือ บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน
เขาถึงการประชาม
สัมพันธขาวสารที่
เปนปจจุบัน 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ขยายหอ
กระจายขาวสาร
และอื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีหอ
กระจาย
ขาวสาร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
รับรูขาวสารที่
ทั่วถึงและเปน
ปจจุบัน 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
 

8 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบานสาย
สี่แยก  (บริเวณตัก
บาตร ถึง สถานี
ตำรวจภูธรนาใน บาน
หนองผือ  หมูที่  ๒ 

-เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุดและสิ่ง
ปฏิกูลตาม
บานเรือน 

-วางทอ  คสล. 
มอก.ช้ัน 3  Ø 
0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม ๒๐๐ เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง
รางระบาย
น้ำ  ยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยและ
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายหนองผือ ถึงคุม
ทาเรือ  บานหนองผือ 
หมูที่ ๒ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
4.00  เมตร 
ยาว 1,0๐๐ 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 

10 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย
หนองผือหวยบุนเขา
เมรุ  บานหนองผือ 
บานหนองผือ  หมูที่ 2 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
 

11 กอสราง ลาน  คสล. 
รอบเมรุ  บาน 
หนองผือ หมูที่ ๒ 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขัง 
 

ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 
๑,๒๒๕   
ตารางเมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอสราง
ลาน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

สถานที่
กวางขวาง
และรองรับ
ประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
 

12 ปรับปรุง/ตอเตมิศาลา
อเนกประสงคเมรุ  
บานหนองผือ หมูที่ 2 

เพื่อรองรับ
ผูเขารวมพิธี
ฌาปนกิจศพ 

ขนาดกวาง 
3.00 เมตร สูง
2.50 เมตร ยาว 
10 เมตร 

200,000 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ จำนวน  
1 แหง 

สามารถ
รองรับ
ผูเขารวม
พิธีฌาปณกิจ
ศพไดมากขึ้น 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

13 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
ทางแยกศาลารมิทาง
กลางหมูบาน ถึง เขื่อน
น้ำอูน   บานหวยบุน 
หมูที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

-ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
2๐๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 

14 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
ซอยฮุงหวน   บาน
หวยบุน  หมูที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
๑,0๐๐  เมตร 
หนา 0.15  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

15 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานสายขาง
วัดโพนบก ถึงปาชา
สาธารณะประโยชน 
บานหวยบุน  
หมูที่ 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 
เมตร  
ยาว 6๐๐.๐๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

-ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

16 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
ขางบานนายเพชรสมยั 
คำมะเมือง ถึง บาน
นายจันดา เพ็ญสวาง   
บานหวยบุน  
หมูที่ 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
15๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.15  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 
 

196 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

17 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
ขางบานนายนม จิตบัว
ลอย ถึง บานนายแสง
อนันต เรือริรักษ บาน
หวยบุน  หมูที่ 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว  
1,0๐๐.๐๐ 
เมตร หนา 
0.15  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง 

18 กอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน สาย

เชื่อมถนน คสล.เดิม 

สายดงนิมติ บาน 

นาเลา หมูที่ ๔ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 
เมตร  
ยาว 1๐๐.๐๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาเลา 
หมูที่ 4 

กองชาง 
 

19 กอสรางถนน คสล.สาย

ดอนปูตา บานนาเลา 

หมูที่ ๔ 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 5.00 
เมตร  
ยาว 350.๐๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาเลา 
หมูที่ 4 

กองชาง 
 

20 กอนรางระบบระบาย

น้ำภายในหมูบาน

เชื่อมตอรางระบายน้ำ

เดิมสายสีแ่ยก บานนา

เลา หมูที่ ๔ 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

วางทอ  คสล. 
มอก. ช้ัน 3  Ø 
0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 600 เมตร 

1,208,๐๐๐ 1,208,๐๐๐ 1,208,๐๐๐ 1,208,๐๐๐ 1,208,๐๐๐ หมูบานมี
สถานที ่
ระบายน้ำ 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 4 

กองชาง 
 

197 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

21 กอสรางศาลา

ประชาคมหมูบาน 

บานนาเลา หมูที่  ๔ 

เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ 
เชน ประชุม
ประชาคม ฯลฯ 

กวาง 8.00 
เมตร ยาว 
15.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวน 1 
หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม
ตางๆ 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 4 

กองชาง 

22 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม  
สายนาใน – ถ้ำพระ  
บานนาใน  หมูที่  ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง ๕.00 
เมตร  ยาว 
2,758.00 
เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

23 กอสรางกำแพง
ลอมรอบอาคาร
อเนกประสงค  บานนา
ใน หมูที่ ๕ 

เพื่อปองกันการบุก
รุกและทรัพยสิน
ภายในอาคารสูญ
หาย 

กวาง ๒.๐๐ 
เมตร สูง ๑.๘๐ 
เมตร ยาวรอบ 
๑๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กอสราง
กำแพง
จำนวน 1 
แหง 

ทรัพยสิน
สาธารณะ
ประโยชนไม
สูญหาย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

24 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม  
สายซอยเทวดา  บาน
นาใน  หมูที่  ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว  
๑,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

25 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานสาย
เชื่อมตอหนาบานนาง
เจียมใจ แกวศรีไตร ถึง
คลองสงน้ำหวยหินลาด 
หมู ๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  5๐
0.00 เมตร  
หนา  0.15 
เมตร   

8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 

198 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

26 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานสายขาง
โรงเรียนบานนาใน ถึง 
สปก. บานนาใน  หมู 
๕ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว   
1,๐00.00 
เมตร  หนา  
0.15 เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 

27 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย
คลองระบายนำ้อาง
เก็บน้ำหวยหินลาด 
บานนาใน  หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 
1,000.00
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

28 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สายทิศ
ตะวันตกวัดโพธิ์ศรีแกว  
บานนาใน หมูที่ 5 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง  
4.00 เมตร  
ยาว  100.00 
เมตร  หนา  
0.15 เมตร  

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

29 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายทางไปปาชาบาน
นาใน  หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง  
4.00 เมตร  
ยาว  5๐0.00 
เมตร  หนา  
0.15 เมตร   

8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

30 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
หลัง ศพด. บานนาใน 
ถึงทางแยกบานนายวัน
ชัย  บานนาใน  หมูที่ 
5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
170.00 เมตร  
หนา  0.15 
เมตร   

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 

31 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
ขางสหกรณ ถึงมิยาซา
วา  บานนาใน  หมูที่ 
5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
1,500.00 
เมตร  หนา  
0.15 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง 
 

32 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน  
สายบาน    นายลอม  
ดวงปากดี   ถึง ลำหวย
โคก  บานผักคำภู  หมู
ที่ ๖ 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

-วางทอ  คสล. 
มอก. ช้ัน 3  Ø 
0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม ๒๐0 เมตร 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
200 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

33 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน  
สายบานนางนน  วงศรี
ลา ถึง บานนายเลยีบ  
วงศรีลา  บานผักคำภู  
หมูที่ ๖ 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

วางทอ  คสล. 
มอก. ช้ัน 3  Ø 
0.40 x 1.00 
เมตร  พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 140 เมตร 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
140 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

200 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

34 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
ซอยโสมชัย  บานผัก
คำภู  หมูที่ 6 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
500.00 เมตร  
หนา  0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 

35 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
ซอยอินทรวิสิทธิ ์ บาน
ผักคำภู  หมูที่ 6 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
500.00 เมตร  
หนา  0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

36 กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน สาย
ซอยนายนุกูล  
โถชาลี  บานผักคำภู  
หมูที่ 6 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
500.00 เมตร  
หนา  0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

37 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
บานนายขวัญชัย ศิริ
บุตร ถึง หนาบานนาง
มุล  โสมชัย บานผักคำ
ภู หมูที่ ๖ 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

วางทอ คสล. 
มอก. ช้ัน ๓  Ø  
0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 136.00 
เมตร 

300,000 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
136 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

 
201 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

38 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
บานนางสรสิทธิ์   วง
ศรีลา ถึงบานนายชยิน 
โชติวุฒิ  บานผักคำภู  
หมูที่  6 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

วางทอ คสล. 
มอก. ชั้น ๓  Ø  
0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม 
71.00 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
71 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 

39 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
บานนายเลยีบ วงศรีลา 
ถึง ดงหนองแวง บาน
ผักคำภู หมูที่ 6 

เพื่อลดปญหาน้ำ
ทวมขังและ
ปองกันไหลถนน
ชำรุด 

วางทอ คสล. 
มอก. ช้ัน ๓  Ø  
0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 136.00 
เมตร   

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
136 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

40 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบานสาย
บานนายสมหมาย อา
ยาสูญ ถึงบานนาง
กัลยา วงศรีลา บานผัก
คำภู หมูที่ 6 
 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

วางทอ คสล. 
มอก. ช้ัน ๓  Ø  
0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอ
พัก ความยาว
รวม 220.00 
เมตร  

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
220 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

 

202 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

41 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม
สาย น.พ.ค. 26 ถึง
บานนายอภิรักษ 
จันทรเพ็งเพ็ญ  บาน
ผักคำภู  หมูที่  ๖  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
500.00 เมตร 
หนา  0.15  
เมตร   
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 

42 กอสรางระบบระบาย
น้ำภายในหมูบาน สาย
บานนายลอม ดวงปาก
ดี  ถึงบานนายเกียรติ
ศักดิ์ โสมชัย บานผัก
คำภู หมูที่ 6 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

วางทอ คสล. 
มอก. ชั้น ๓  Ø  
0.40 x 1.00 
เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม 
120.00 เมตร  

25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
120 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

43 กอสรางหองน้ำ
สาธารณะ บานผักคำภู  
หมูที่ 6 

เพื่อบริการ
ประชาชนทั่วไป 

กวาง 2.00 
เมตร ยาว 4.50 
เมตร สูง 2020 
เมตร จำนวน 3 
หอง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวน
หองน้ำ
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

หมูบานมี
หองน้ำไว
บริการ
ประชาชน
ทั่วไป 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

44 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
หนาวัดครสิต ถึง บาน
นางสาย โคตะสา บาน
นาทัน  หมูที่ ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว  
254.00 เมตร 
หนา  0.15  
เมตร  

800,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

203 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

45 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  
เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายวัดคริสต บาน   
นาทัน  หมูที่ ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  ๔.00 
เมตร  ยาว     
๑๐๐.00 เมตร 
หนา  0.15  
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 

46 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายสม  บญุโคดม 
ถึง สามแยก บานนา
ทัน  หมูที่ ๗ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง  ๔.00 
เมตร  ยาว     
๑๗๐.00 เมตร 
หนา  0.15  
เมตร   

๕0๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

47 กอสรางถนน คสล. 
สายทางหลวงชนบท 
สน 2052 –นาทัน  
บานนาทัน  หมูที่ ๗  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
1,0๐๐ เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

48 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  
สายเชื่อมถนน คสล.
เดิม ขางบานนางแอ 
กิจเจรญิ   บานนาทัน  
หมูที่ ๗  

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว  
๑๑๘.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร   

๕0๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

 

204 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

49 ซอมแซมกำแพงปาก
ทอลอดเหลีย่มระหวาง
หมูบาน บานหวยบุน – 
นาทัน  บานนาทัน หมู
ที่ 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กอสรางตาม
แบบท่ีเทศบาล
ตำบลนาใน
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซอมแซม
กำแพง
ปากทอ
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 

50 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน  สาย
บานนายสำรอง ฮุง
หวล ถึง บานนางนวล
ใจ เคนศิลา บานนาทัน 
หมูที่ 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ขนาดกวาง 
4.00 เมตร  
ยาว  ๑๘0.00 
เมตร หนา 
0.15เมตร   

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

51 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย
จากเสาทรูมูฟ ถึงบาน
นายสมาน เสมอพิทักษ 
บานนาทัน  หมูที่ 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว  
240.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
 

52 กอสรางถนน คสล. 
สาย  สปก. นาทัน – 
นาเลา บานนาทัน   
หมูที่ ๗ 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

-ขนาดผิวจราจร
กวาง ๖.00 
เมตร ยาว 
๓,๙๐๐.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

๑4,000,๐๐๐ ๑4,000,๐๐๐ ๑4,000,๐๐๐ ๑4,000,๐๐๐ ๑4,000,๐๐๐ กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานนาทัน
หมูที่ 7 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

53 กอสรางอาคาร

อเนกประสงค บาน

หนองผือนอย หมูที่ 8 

เพื่อใชจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ภายใน
หมูบาน 

ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กอสราง
อาคาร
จำนวน  
1 หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือนอย  
หมูที่ 8 

กองชาง 

54 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบานเชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สายคุม

นอยบัวไทย บานหนอง

ผือนอย หมูที่ 8 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว 
500 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  หนอง
ผือนอย  หมู
ที่ 8 

กองชาง 
 

55 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบานเชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สาย

บานนายทวิสิทธิ์ มะลิ

ทอง ถึงหนองปาชาง 

บานหนองผือนอย  
หมูที่ 8 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง  4.00 
เมตร  ยาว 
500 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  หนอง
ผือนอย  หมู
ที่ 8 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

56 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน สาย

บานนายประยงค โพธิ์

ศรี ถึง บานนาย

สมพงษ  ฐานะลุน 

บานผักคำภูใหม หมูที่ 
9 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 5.00 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  ผักคำ
ภูใหม หมูที่ 
9 

กองชาง 

57 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบานเชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สาย

บานนายศรศาสตร โถ

ชาลี ถึง  บานนาย

อภิชาติ ถานะลุน 

บานผักคำภูใหม  
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
  

กวาง 5.00 
เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  ผักคำ
ภูใหม หมูที่ 
9 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

58 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน 

เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 

สายบานนางเพลินพิศ 

สีเทียวไทย ถึงบาน

นายองอาจ โถชาลี 

บานผักคำภูใหม  
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 5.00 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  ผักคำ
ภูใหม หมูที่ 
9 

กองชาง 

59 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบานเซื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สาย

ซอยขางวัดแจงโพธ์ิ 

บานผักคำภูใหม หมูที่ 
9 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 5.00 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  ผักคำ
ภูใหม หมูที่ 
9 

กองชาง 
 

60 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน สาย

บานนางแทน วงศรีลา 

ถึงบานนายลำพัง นร

บุตร บานผักคำภูใหม 

หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
160  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  ผักคำ
ภูใหม หมูที่ 
9 

กองชาง 
 

208 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

61 ตอเติมเมรุ บานผักคำ
ภูใหม หมูที่ 9 

เพื่อรองรับ
ประชาชนที่มา
ประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เมรุมีพื้นท่ี
เพิ่มขึ้น 

รองรับ
ประชาชนที่
มารวม
พิธีฌาปณกิจ
ไดอยางทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บาน  ผักคำ
ภูใหม หมูที่ 
9 

กองชาง 

62 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน  สาย

บานนายสมหวัง 

พุทธรักษา ถึง ดอนเจา

ปู  บานหนองไชย

วาลย หมูที่ 10 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
  

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 146 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

63 กอสรางถนน คสล. 
เดิม สายบานนายไตร
ยงค ถึง บานนายอุดร 
จันทรลอย  บานหนอง
ไชยวาลย หมูที่ 10 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

64 กอสรางถนน คสล. 

เดิม สายบานนายสราง  

งามสุข ถึง นาคำ บาน

หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

209 
 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

65 กอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน เชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สายบาน

นายประเสริฐ  

กันยาบาล ถึง บานนาย

ทะชน กาญบุตร หนอง

ไชยวาลย  
หมูท่ี 10 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
300  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 

66 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน เชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สายบาน

นายปญญา พันเพียง ถึง

หนองไชยวาลย บาน

หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
500  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

67 กอสรางระบบระบายน้ำ

ภายในหมูบาน สายบาน

นายไชยวัฒน ทองเลิศ 

ถึง บานนาง 

สุนทรา เณธิชัย บาน

หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

วางทอ คสล.ม
อก.ช้ัน 3 Ø 
0.40x1.00 
เมตร พรอมบอ
พักความยาว
รวม 400 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
400 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

210 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

68 ปรับปรุง/ตอเตมิ

อาคารอเนกประสงค 

บานหนองไชยวาลย 

หมูที่ 10 

เพื่อขยายอาคาร
อเนกประสงคให
กวางขวางและ
รองรับประชาชน
ที่มาใชสถานที่
อยางทั่วถึง 

อาคาร

อเนกประสงค

บานหนองไชย

วาลย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคาร
อเนก 
ประสงคมี
พื้นท่ี
เพิ่มขึ้น 

รองรับ
ประชาชน
ที่มาใช
สถานที่อยาง
เพียงพอ   

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 

69 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย 
บานนางเดือน วงค
พันธ ถึง นาคำ  บาน
หนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
-เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
280  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

-ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

70 กอสรางระบบระบาย
น้ำแบบฝาปด สายทาง
หลวงชนบททั้งสองฝง
ถนน บานหนองไชย
วาลย หมูที่ 10 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหได
มาตรฐาน 

ระบบระบายน้ำ 
คสล. กวาง 
40.00 เมตร 
ลึก 60.00 
เมตร พรอมฝา
ปด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมูบาน 
มีสถานท่ี
ระบายน้ำ 

ในหวงฤดูฝน
น้ำไมทวมขัง 
และไมมีกลิ่น
เหม็น   

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง 
 

 

211 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

71 กอสรางถนน คสล. 
เชื่อมระหวางหมูบาน 
บานผักคำภู หมูที่ 11 
ถึง บานหนองไชย

วาลย หมูที่ 10  บาน

ผักคำภู หมูที่ 11 

-เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
-เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
280  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 

72 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบานเชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม สาย

บานนายช่ืน  มหาวงศ 

ถึงบานนายทวิสิทธิ์  วง

ศรีลา บานผักคำภู หมู

ที่ 11 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 4.00 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

73 ปรับปรุง/ซอมแซม 
ถนนลูกรังภายใน
หมูบาน ซอยบานนาย
บุตรไตร  พิษสุวรรณ 
บานผักคำภู หมูที่ 11  

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
-เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

 

บานผักคำภู  
หมูที่  11 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได
มาตรฐาน 
และมั่นคง
ถาวร 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

212 

แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

74 ซอมแซมถนนลูกรัง

รอบหนองแวง บานผัก

คำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 5.00 
เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได
มาตรฐาน 
และมั่นคง
ถาวร 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 

75 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน สาย
หวยสวนปาน บานผัก
คำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
-เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
1,000  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  พรอม
ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

76 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน สาย

ซอยพิษสุวรรณ บาน

ผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 
 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
500  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

77 กอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน สาย

ซอยสีเทียวไทย บาน

ผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎร
สัญจร  ไป - มา  
ไดสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 
500  เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอสราง
ถนน คสล.
จำนวน 1 
แหง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

213 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

78 กอสรางประตูเปด-ปด 

สระน้ำหนองแวง บาน

ผักคำภู หมูที่ 11 

เพื่อปองกันภัย
อันตรายที่จะ
เกิดขึ้น 

บริเวณสระน้ำ
หนองแวง  บาน
ผักคำภู หมูที่ 
11 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน  
1 แหง 

สระน้ำหนอง
แวงมีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยจาก
สัตวเลี้ยง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง 

79 ขุดรองระบายนำ้ (รอง

ดิน) สายบานนาย

ชาตรี ถึงภูวงศ ถึงถนน

ลูกรังสายบานนายช่ืน 

มหาวงศ  บานผักคำภู 

หมูที่ 11 

เพื่อพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐาน 

กนกวาง 0.60 
เมตร ปากกวาง 
0.80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาว 930.00 
เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ำ 
คสล. 
มอก.ชั้น 3 Ø 
0.40x1.00 
เมตร (ทางเขา
บาน) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
400 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
นำ้ไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

80 กอสรางระบบระบาย

น้ำภายในหมูบาน สาย

บานนายศักดิ์นอย ขวง

ทิพย ถึงบานนายสุก

เสรมิ  ไชยพิทักษ บาน

ผักคำภู หมูที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาถนนให
ไดมาตรฐาน 

วางทอระบายน้ำ 
คสล. 
มอก.ชั้น 3 Ø 
0.40x1.00 
เมตร พรอมบอ
พักความยาวรวม 
170.00 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กอสราง
รองระบาย
น้ำ ยาว 
400 เมตร 

ในหวงฤดูฝน 
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานผักคำภู
หมูที่ 11 

กองชาง 
 

214 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู   

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

81 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน หมูที่  
1 - 11 

เพื่อใหเขาถึงการ
บริการของรัฐ 

-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ความยาว 
10,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้ง
ไฟฟา
สาธารณะ
ไมนอยกวา
ปละ 1 จดุ 

การสญัจรไป 
- มา สะดวก
รวดเร็วและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

-ทต.นาใน 
-การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.
สกลนคร 

82 ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร  (ไฟกระพริบ) 
จุดบริเวณเสี่ยงภัย 
ทางถนน  หมูที่  
1 - 11 

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว 

คาใชจายในการ
จางเหมาตดิตั้ง
ไฟกระพริบ  
ไฟสัญญาณ
จราจร ตามจดุที่
เสี่ยงภัย  
จำนวน  ๑๑  
หมูบาน 

500,000 500,000 500,000 5๐๐,๐๐๐ 500,000 ติดตั้งไฟ
กระพริบ
ไมนอยกวา
1 หมูบาน 

-การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 
-ประชาชน
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนพัฒนา
หมูบาน  
หมูที่ 1-11 

กองชาง 

รวม  82 โครงการ - - 72,050,000 72,050,000 72,050,000 72,050,000 72,050,000 - - - - 
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แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 2  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน  หมูบานใหนาอยู 

2.6 แผนงานการพาณิชย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 1 -11 
 

เพื่อใหประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 
เพื่อใหมีน้ำอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 
หมูที่  
1 - 11 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประปา
หมูบานมี
ประสิทธิ 
ภาพพรอม
ที่จะใชงาน
ได 

มีน้ำสำหรับ
อุปโภคและ
บริโภค
เพียงพอกับ
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมูบาน 
หมูที่ 1-11 

กองชาง 

2 ตอเติมหอถังประปา
หมูบานพรอมขยายทอ
เมนประปารอบ
หมูบาน บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

เพื่อใหประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 
เพื่อใหมีน้ำอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประปา
หมูบานมี
ประสิทธิ 
ภาพพรอม
ที่จะใชงาน
ได 

มีน้ำสำหรับ
อุปโภคและ
บริโภค
เพียงพอกับ
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมูบาน 
หมูที่ 6 

กองชาง 
 

3 ขยายทอเมนประปา
หมูบาน บานหนองผือ 
ถึง คุมหนองหวา บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

-เพื่อใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค 
บริโภคอยางท่ัวถึง 

ขยายทอเมน
ประปาหมูบาน 
ความยาว 
1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมูบานมี
ทอเมน
ประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช
อยางทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
 

4 ขยายทอเมนประปา
หมูบาน บานหนองผือ 
ถึง คุมทาเรือ บาน
หนองผือ หมูที่ 2 

-เพื่อใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค 
บริโภคอยางท่ัวถึง 

ขยายทอเมน
ประปาหมูบาน 
ความยาว 
1,300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมูบานมี
ทอเมน
ประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช
อยางทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
บานหนอง
ผือ หมูที่ 2 

กองชาง 
 

รวม  4  โครงการ - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - - - 
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แบบ ผ. 02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมชุมชน 
เผาภไูท บานหนองผือ 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 

จัดซื้อชุดภไูท 
จำนวน 100 
ชุด และ
คาใชจายอื่น ๆ 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ผูเขารวม
โครงการ
จำนวน 
100 คน 

อนุรักษ
วัฒนธรรม
ชุมชนเผาภไูท
ใหคงอยูสืบไป 

  

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 2 

กองการศึกษา 

2 กอสรางเรือนภูไท
จำลอง 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมเผาภไูท
บานหนองผือ 

ในเขตพื้นที่บาน
หนองผือ หมูที่ 
2 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

จำนวน  
1 หลัง 

เปนสถานที่
เผยแพร
ความรูใหกับ
นักทองเที่ยว 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 2 

-กองชาง 
-กองการศึกษา 

3 กอสรางอาคาร
จำหนายผลิตภัณฑ
สินคา OTOP และ
ผลิตภณัฑพื้นเมือง 

เพื่อใหมีสถานท่ี
จำหนาย
ผลิตภณัฑสินคา 
OTOP และ
ผลิตภณัฑพื้นเมือง
ใหกับนักทองเที่ยว 

ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

จำนวน  
1 หลัง 

มีสถานท่ี
จำหนาย
ผลิตภณัฑ
สินคา OTOP 
และ
ผลิตภณัฑ
พื้นเมืองใหกับ
นักทองเที่ยว  

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 2 

ทต.นาใน 
กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการแขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพติด 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดออก
กำลังกายและ
หางไกลยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนได
ออกกำลังกาย
และไมเปนผู
ติดยาเสพตดิ 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 1-11 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการสงเสริม
อนุรักษวัฒนธรรม 
และทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน
วันวิสาขบูชา 

จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมให
คงอยูสืบไป 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
ทางศาสนา
รวมกับ
หนวยงานอื่น 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 1-11 

กองการศึกษา 
 

6 โครงการสงเสริม
อนุรักษวัฒนธรรม 
และทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน
วันเขาพรรษา 

จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมให
คงอยูสืบไป 

ถวายเทียน
พรรษาใหกับวัด
ในเขตพื้นที่
ตำบลนาใน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
ทางศาสนา 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 1-11 

กองการศึกษา 
 

7 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดกิจกรรม
ประเพณีวันลอย
กระทง เชน ขบวน
แหนางนพมาศ  
ประกวดกระทง 
ฯลฯ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 1-11 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ 
คกก. หมูที่ 2,8 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีตำบลนาใน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการ
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค
ตามที่
กำหนดไว 

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
ตามรอยหลวง
ปูมั่น 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 2,8 

กองการศึกษา 
 

        รวม  8  โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 - - - - 
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แบบ ผ. 02/1 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบรูณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางตามรายทางสู
แหลงธรรมวัดภรูิทัต
ตถิราวาส สายทาง
หลวงชนบท สน 
2052 

-เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและการ
ทองเที่ยว 
-เพื่อถนนมีแสง 
สวางในยามค่ำคืน 
- ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
ในชีวติและ 
ทรัพยสิน 

เพื่อจัดซื้อโคมไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 
แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน
พรอมติดตั้งใน
ชุมชน ตามแนว
ถนนทางหลวง
ชนบท สน. 
2052   
จำนวน 147 
ชุด 

9,966,600 9,966,600 9,966,600 9,966,600 9,966,600 มีการ
ติดตั้งโคม
ไฟถนน
พลังงาน
แสงอาทิต
ย ไมนอย
กวารอยละ 
80 
 

-ถนนมีแสง
สวาง 
-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
ทองเที่ยว 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

แผนพัฒนา
หมูบาน 
หมูที่ 6,11 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศนบรเิวณ 
วัดเขาวง บานหนองผือ 
หมูที่ 2 

เพื่อปรับปรุง/
พัฒนาสถานที่ให
เปนแหลง
ทองเที่ยว 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณวดั
เขาวง และ
คาใชจายอื่น ๆ 

100,000 100,000 100,000 1๐๐,๐๐๐ 100,000 หมูบาน 
มีสถานท่ี
ระบายน้ำ 

ในหวงฤดูฝน
น้ำไมทวมขัง 

แผนพัฒนา
หมูบาน   
หมูที่ 2 

กองชาง 

รวม  2  โครงการ - - 10,066,600 10,066,600 10,066,600 10,066,600 10,066,600 - - - - 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ ๑ การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดลอกลำหวย  สาย 
นายาง บานอูนดง  
หมูที่ 1 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

ขนาดปากกวางเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 
660 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.50 เมตร 

173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 ลำหวย 
สายนายาง 
มีน้ำใชตลอด 
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 
 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

2 ขุดลอกลำหวยหมาก
กลวย บานหวยบุน  
หมูที่ ๓ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

ขนาด ปากกวางเฉลี่ย 
๘.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐   เมตร ลึก
เฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร  

60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ลำหวย 
หมากกลวย 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

3 ขุดลอกลำหวยเตา   
บานหวยบุน หมูที่ ๓ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

ขนาดปากกวาง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว  
๑,0๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๓.๐๐  เมตร 

60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 600,000 600,000 600,000 ลำหวยเตา 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 
 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 
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แบบ ผ. 02/2 



 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ ๑ การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขุดลอกลำหวยทราย  
บานนาเลา  หมูที่ ๔   
 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
การเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

ขนาดปากกวาง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐  
เมตร 

90๐,๐๐๐ 90๐,๐๐๐ 90๐,๐๐๐ 90๐,๐๐๐ 90๐,๐๐๐ ลำหวยทราย 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
หนาแลง 
 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

5 ขุดลอกลำหวยหินลาด  
บานนาใน หมูที่  ๕ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

ขนาดปากกวางเฉลี่ย 
๘.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร ลึก
เฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร  

60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 600,000 600,000 600,000 ลำหวย 
หินลาด 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

6 ขุดลอกหนองขี้เห็น   
บานผักคำภู  หมูที่  ๖ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

จำนวน  30  ไร 
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร   

3,958,๐๐๐ 3,958,๐๐๐ 3,958,๐๐๐ 3,958,๐๐๐ 3,958,๐๐๐ ลำหวย 
หนองขี้เห็น 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

7 ขุดลอกลำหวยเตา  
บานนาทัน หมูที่ ๗ 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

ขนาด ปากกวางเฉลี่ย 
๘.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร ลึก
เฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร  

60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 600,000 600,000 600,000 ลำหวยเตา 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 
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แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ ๑ การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ขุดลอกลำหวยผึ้ง บาน
หนองผือนอย หมูที่ ๘ 
 

เพื่อใชในการกักเก็บ
น้ำและเปนแหลงรับ
น้ำไวใชใน
การเกษตร 

ขนาดปากกวาง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว 1,0๐๐ 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 3.0๐ 
เมตร   

600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ ลำหวยผึ้ง 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
หนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดไดในฤดูฝน 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

9 ขุดลอกหนองแวง  บาน
ผักคำภู  หมูที่  ๑๑ 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่
ใชในการอุปโภค 
บริโภค 

ขนาดปากกวางเฉลี่ย  
4.๐๐ เมตร   ยาว     
6๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  
2.5๐ เมตร  

9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ หนองแวงมีน้ำ
ใชตลอดทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำอุปโภค 
–บริโภค ในชวง
ฤดูหนาแลง 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

10 ขุดลอกหนองไชยวาลย 
บานหนองไชยวาลย   
หมูที่ 10 

เพื่อเปนการสงเสรมิ
ดานการเกษตรและ
ปองกันการตื้นเขิน
ของลำหวย 

จำนวน 30 ไร  
ลึกเฉลีย่  3.๐๐ เมตร  

5,983,000 5,983,000 5,983,000 5,983,000 5,983,000 หนอง 
ไชยวาลย 
มีน้ำใชตลอด
ทั้งป 

-ราษฎรไมขาด
แคลนน้ำในชวง
ฤดูหนาแลง 
-มีการระบายน้ำ
ไดในฤดูฝน 

-กองชาง 
-อำเภอฯ 

รวม  10  โครงการ - - 14,964,000 14,964,000 14,964,000 14,964,000 14,964,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

223 
 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
สายบานผักคำภู ม.11 
ตำบลนาใน ถึง บานอูน
โคก ตำบลหนองบัว  
บานผักคำภู  หมูที่  11 
 

-เพื่อถนนมีแสงสวาง
ในยามค่ำคืน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ความยาว  3,340 
เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีการตดิตั้ง
ไฟฟาแรงต่ำ
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

-ถนนมีแสงสวาง 
-ประชาชนไดรบั 
ความสะดวก 
- ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

- อบจ.สกลนคร 
-กรมสงเสริมฯ 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
สายบานนาเลา หมูที่ 4  
ตำบลนาใน ถึง บาน 
นาเชือก ตำบลแร  บาน
นาเลา  หมูที่ 4 
  

-เพื่อถนนมีแสงสวาง
ในยามค่ำคืน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ความยาว  1,900 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีการตดิตั้ง
ไฟฟาแรงต่ำ
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

-ถนนมีแสงสวาง 
-ประชาชนไดรบั 
ความสะดวก 
- ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

- อบจ.สกลนคร 
-กรมสงเสริมฯ 

3 ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง
ตามรายทางสูแหลงธรรม 
วัดภูริทัตตถิราวาส สาย
ทางหลวงชนบท สน 
2052  บานผักคำภู  
หมูที่ 6 

-เพื่อถนนมีแสงสวาง
ในยามค่ำคืน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ความยาว  4,000 
เมตร 

๑5,๐๐๐,๐๐๐ ๑5,๐๐๐,๐๐๐ ๑5,๐๐๐,๐๐๐ ๑5,๐๐๐,๐๐๐ ๑5,๐๐๐,๐๐๐ มีการตดิตั้ง
ไฟฟาแสง
สวางไมนอย
กวารอยละ 
80 

-ถนนมีแสงสวาง 
-ประชาชนไดรบั 
ความสะดวก 
- ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

- อบจ.สกลนคร 
-กรมสงเสริมฯ 

รวม  3  โครงการ - - 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 - - - 
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แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางหมูบาน สาย  
สปก.  อูนดง – หนองผือ   
บานอูนดง หมูที่ ๑  
 

เพื่อใหราษฎรสัญจร
ไป  มา  ไดสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยและ 
เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
๕.00 เมตร ยาว 
๓,๔๑๕.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รอยละความ
ยาวของถนน
คอนกรีตที่ได
มาตรฐานทาง
หลวงทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางหมูบาน สาย 
สปก. หนองผือ–หวยบุน  
บานหนองผือ  หมูที่ ๒  
  

เพื่อใหราษฎรสัญจร
ไป  มา  ไดสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยและ 
เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
๕.00 เมตร ยาว 
๑,๒๘๕.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

๓,๘๔๕,๐๐๐ ๓,๘๔๕,๐๐๐ ๓,๘๔๕,๐๐๐ ๓,๘๔๕,๐๐๐ ๓,๘๔๕,๐๐๐ รอยละความ
ยาวของถนน
คอนกรีตที่ได
มาตรฐานทาง
หลวงทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

3 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางหมูบาน สาย
บานนาใน – นาทัน  
บานหวยบุน  หมูที่ 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
4.00 เมตร  ยาว  
370.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร  ตาม 

900,00๐ 900,00๐ 900,00๐ 900,00๐ 900,00๐ รอยละความ
ยาวของถนน
คอนกรีตที่ได
มาตรฐานทาง
หลวงทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

4 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง แบบ 
ASPHLTIC  ONCRETE  
สายบานนาเลา – นา
เชือก 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
๖.๐๐  เมตร  ยาว  
๑.๙๐๐  กิโลเมตร  
หนา  ๐.๐๔  เมตร 

๙,๕๙๔,๖๐๐ ๙,๕๙๔,๖๐๐ ๙,๕๙๔,๖๐๐ ๙,๕๙๔,๖๐๐ ๙,๕๙๔,๖๐๐ รอยละความ
ยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ไดมาตรฐาน
ทางหลวง
ทองถ่ิน 

ประชาชนใน
พื้นท่ีหรือผู
สัญจรไป-มา
ไดรับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

226 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง  แบบ 
ASPHLTIC  
CONCRETE  สายบาน
นาใน – หินแตก 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
๖.๐๐  เมตร  ยาว   
8.5๐๐  กิโลเมตร  
หนา  ๐.๐๔  เมตร 

42,๕00,0๐๐ 42,๕00,0๐๐ 42,๕00,0๐๐ 42,๕00,0๐๐ 42,๕00,0๐๐ รอยละความ
ยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ไดมาตรฐาน
ทางหลวง
ทองถ่ิน 

ประชาชนใน
พื้นท่ีหรือผู
สัญจรไป-มา
ไดรับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

7 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน สาย
บานผักคำภู หมูที่ 11 
ตำบลนาใน ถึง บานอูน
โคก  ตำบลหนองบัว 

เพื่อใหมีถนนท่ีได
มาตรฐาน สำหรบั
การสญัจรไปมาและ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,340 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

12,625,000 12,625,000 12,625,000 12,625,000 12,625,000 ถนนที่กอสราง
เปนไปตาม
มาตรฐานถนน
ทางหลวง
ชนบท 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเดินทางและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 
 

7 กอสรางปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ถนนลาดยางผิวจราจร 
แอสฟสทติกคอนกรตี  
สายเชื่อม ทช. สน 
2052 – วัดภูริทัตตถิรา
วาส บานหนองผือนอย 
หมูที่ ๘ , บานหนองผือ 
หมูที่ ๒ 
 

เพื่อใหราษฎรสัญจร
ไป  มา  ไดสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยและ 
เพื่อรองรับการ
ทองเทีย่ว 

-ชวง กม. ที่ ๐+๐๐๐ 
– กม.ที่ ๑+๙๔๕ 
ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.00 เมตร หนา  
0.๐๕ เมตร 
-ชวง กม.ที่ ๑+๙๔๕ 
– ๓ + ๑๕๒ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.00 
เมตร หนา 0.๐๕ 
เมตร  

๕,๔๔๕,๐๐๐ ๕,๔๔๕,๐๐๐ ๕,๔๔๕,๐๐๐ ๕,๔๔๕,๐๐๐ ๕,๔๔๕,๐๐๐ รอยละความ
ยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ไดมาตรฐาน
ทางหลวง
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

227 
 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 กอสรางถนน คสล. สาย  
สปก. นาทัน – นาเลา 

บานนาทัน  หมูที่ ๗ 

เพื่อใหราษฎรสัญจร  
ไป - มา  ไดสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยและ 
เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
๖.00 เมตร ยาว 
๓,๙๐๐.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร   

๑๓,๑๙๖,๐๐๐ ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ รอยละความ
ยาวของถนน 
คสล.  ท่ีได
มาตรฐานทาง
หลวงทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

9 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 
สายบานนายพรมมา  
เปงคำภา ถึงทางหลวง
ชนบท บานนาเลา หมูที่ 
๔ 

เพื่อใหราษฎรสัญจร  
ไป - มา  ไดสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

 

ขนาดผิวจราจรกวาง  
๖.00 เมตร ยาว  
1,1๐๐.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พรอมไหลทางลูกรัง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร   

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 รอยละความ
ยาวของถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐานทาง
หลวงทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

10 กอสรางปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ภายในหมูบาน สายอาง
เก็บน้ำหวยเบือก เชื่อม
จากถนนทางหลวงชนบท 
สน. 2052 ถึง สามแยก
บานนายสมศักดิ์  เทศ
ประสิทธิ์ บานอูนดง  
หมูท่ี 1 

เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
และขนสงพืชผล 
ทางการเกษตร 
 

กวาง 4.00 เมตร  
 ยาว 650.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   
 

964,100 964,100 964,100 964,100 964,100 ถนนที่กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 
 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

228 
 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 กอสรางปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี
เชื่อมระหวางหมูบาน 
สายบานนาทัน - บาน
หวยบุน  บานนาทัน หมู
ที่ 7 - บานหวยบุน  
หมูที่ 3 

เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
และขนสงพืชผล 
ทางการเกษตร 

 

กวาง 4.00 – 6.00 
เมตร  ความยาวรวม 
2,600.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร   
 

4,763,400 4,763,400 4,763,400 4,763,400 4,763,400 ถนนที่กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 

 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

12 กอสรางปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี
ภายในหมูบาน  สาย 
นพค. 26 เชื่อมจากถนน
ทางหลวงชนบท สน. 
2052 ถึง หนาบานนาง
บัวพันธ ถึงภูวงค บาน
ผักคำภู หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
และขนสงพืชผล 
ทางการเกษตร 

 

กวาง 5.00 เมตร   
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   
 

732,700 732,700 732,700 732,700 732,700 ถนนที่กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 

 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 

 

 

 

 

229 
 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 กอสรางปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี
ภายในหมูบาน สายหนา
บานนายพรมมา  เปงคำ
ภา ถึง ถนนลูกรัง สปก. 
นาเลา-นาทัน  บาน 
นาเลา หมูที่ 4 

เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
และขนสงพืชผล 
ทางการเกษตร 

 

กวาง 5.00 เมตร   
ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   
 

1,099,500 1,099,500 1,099,500 1,099,500 1,099,500 ถนนที่กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 

 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

14 กอสรางปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี
ภายในหมูบาน  สายบาน
ผักคำภู-บานหนองไชย
วาลย เชื่อมจากถนนทาง
หลวงชนบท สน. 2052 
ถึง หนาบานนายนเรศ  
โสมชัย  บานผักภู  หมูที่ 
11 

เพื่อใหมีถนนท่ีได 
มาตรฐานสำหรับ 
การสญัจรไป - มา 
และขนสงพืชผล 
ทางการเกษตร 

 

กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   
 

640,200 640,200 640,200 640,200 640,200 ถนนที่กอสราง  
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
และลักษณะ
ของทาง 
หลวงชนบท 

 

ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกสบาย 
ในการเดินทาง
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 

 

 

 

230 
 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
  2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กระหวางตำบล 
สายบานนาเลา – บาน
นาเชือก  บานนาเลา  
หมูที่ 4 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑,๙๐๐  เมตร  
หนา  ๐.15  เมตร 

7,209,0๐๐ 7,209,0๐๐ 7,209,0๐๐ 7,209,0๐๐ 7,209,0๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 แหง ความ
ยาว 1,900 
เมตร 

ประชาชนใน
พื้นท่ีหรือผู
สัญจรไป-มา
ไดรับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

16 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กระหวางตำบล 
สายบานนาใน – บาน 
หินแตก บานนาใน   
หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนใหไดมาตรฐาน 

กวาง  5.๐๐  เมตร  
ยาว   7,5๐๐  เมตร  
หนา  ๐.15  เมตร 

24,883,0๐๐ 24,883,0๐๐ 24,883,0๐๐ 24,883,0๐๐ 24,883,0๐๐ กอสรางถนน 
คสล. จำนวน 
1 แหง ความ
ยาว 7,500 
เมตร 

ประชาชนใน
พื้นท่ีหรือผู
สัญจรไป-มา
ไดรับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-อบจ.สน. 
-กองชาง 

รวม  16  โครงการ - - 142,557,500 142,557,500 142,557,500 142,557,500 142,557,500 - - - 
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แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ 2  การพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3  แผนงานการพาณิชย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบผิวดินขนาด
ใหญ  บานหนองไชย
วาลย  หมูที่ 10 
 
 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรใน
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระบบประปาหมูบาน 
แบบผิวดินขนาดใหญ 
กำลังการผลิตประปา 
10 ลบ.ม./ชม. ความ
จุหอถัง 10 ลบ.ม. 

5,136,000 5,136,000 5,136,000 5,136,000 5,136,000 จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ปริมาณ
น้ำประปา
เพียงพอตอการ
อุปโภค บริโภค 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

2 กอสรางระบบประปา
หมูบาน  บานผักคำภู 
หมูที่  11 

เพื่อพัฒนาระบบสา
ธารณุปโภคใหดีขึ้น 
และเพื่อให
ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ระบบประปาหมูบาน
กำลังการผลิตประปา 
10 ลบ.ม./ชม. ความ
จุถัง 10 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ปริมาณ
น้ำประปา
เพียงพอตอการ
อุปโภค บริโภค 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

3 กอสรางระบบประปา
หมูบาน  บานนาทัน  หมู
ที่  7 

เพื่อพัฒนาระบบสา
ธารณุปโภคใหดีขึ้น 
และเพื่อให
ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ระบบประปาหมูบาน
กำลังการผลิตประปา 
10 ลบ.ม./ชม. ความ
จุถัง 10 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ปริมาณ
น้ำประปา
เพียงพอตอการ
อุปโภค บริโภค 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

4 กอสรางระบบประปา
หมูบาน  บานหนองผือ 
หมูที่  2 

เพื่อพัฒนาระบบ 
สาธารณุปโภคใหดี
ขึ้น และเพื่อให
ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ระบบประปาหมูบาน
กำลังการผลิตประปา 
10 ลบ.ม./ชม. ความ
จุถัง 10 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
ปริมาณ
น้ำประปา
เพียงพอตอการ
อุปโภค บริโภค 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

จำนวน  4  โครงการ - - 6,636,000 6,636,000 6,636,000 6,636,000 6,636,000 - - - 
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แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรม 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา     
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานผักคำภ ู
 

เพื่อกระจายการ
บริการพัฒนาการ
พัฒนาเด็กเล็กไปสู
ชุมชนอยางทั่วถึง 
 

กอสรางตามแบบ
มาตรฐานอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แบบ 
ศพด.01 (สำหรับเด็ก
ไมเกิน ๕๐ คน) กรม
สงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 เด็กเล็กมี
อาคารเรยีนที่
ไดมาตรฐาน 

เด็กมสีถานที่
เรียนรูถูกตอง
ตามแบบ
มาตรฐาน กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
 

-กรมสงเสริมฯ 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 

2 กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองผือ 

เพื่อกระจายการ
บริการพัฒนาการ
พัฒนาเด็กเล็กไปสู
ชุมชนอยางทั่วถึง 

กอสรางตามแบบ
มาตรฐานอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แบบ 
ศพด.01 (สำหรับเด็ก
ไมเกิน ๕๐ คน) กรม
สงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 เด็กเล็กมี
อาคารเรยีนที่
ไดมาตรฐาน 

เด็กมสีถานที่
เรียนรูถูกตอง
ตามแบบ
มาตรฐาน กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
 

-กรมสงเสริมฯ 
-กองชาง 
-กองการศึกษา 

รวม  2  โครงการ - - 3,304,000 3,304,000 3,304,000 3,304,000 3,304,000 - - - 

 

 

 

 

233 
 

แบบ ผ. 02/2 



 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบรูณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร  ที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

  4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย  
เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเจดียหลวงปู
มั่น 

-เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
การทองเที่ยว 
-เพื่อถนนมีแสง 
สวางในยามค่ำคืน 
- ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
ในชีวติและ 
ทรัพยสิน 

เพื่อจัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันพรอมติดตั้งใน
ชุมชน ตามแนวถนน
ทางหลวงชนบท สน. 
2052   จำนวน 
147 ชุด 

9,966,600 9,966,600 9,966,600 9,966,600 9,966,600 มีการตดิตั้ง
โคมไฟถนน
พลังงาน
แสงอาทิตย 
ไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

-ถนนมีแสงสวาง 
-ประชาชนไดรบั
ความสะดวกใน
การทองเที่ยว 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

-กรมสงเสริมฯ 
-อำเภอฯ 
-กองชาง 
 

รวม  1  โครงการ - - 9,966,600 9,966,600 9,966,600 9,966,600 9,966,600 - -  
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แบบ ผ. 02/2 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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 ครุภณัฑสำนักงาน โตะพับอเนกประสงค  
กวางไมนอยกวา  152  ซม. 
ยาวไมนอยกวา 75 ซม. 
สูงไมนอยกวา 74 ซม.   
น้ำหนักไมนอยกวา 10.00 กก. 
จำนวน 30 ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลดั 
 
 

 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โตะหมูบูชา ๙   
จำนวน 2 ชุด 

16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 สำนักปลดั 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน พัดลมตดิผนัง  ขนาดใบพัดไมนอย
กวา 16 นิ้ว พรอมตดิตั้ง 
จำนวน 2๐ ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกดเีซล  ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตำ่กวา 10 กิโลวตัต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แค็บ 
จำนวน 1 คัน  

1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 สำนักปลดั 
 
 
 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา 
และวิทย ุ

ชุดลำโพง ขนาดไมนอยกวา 1,000  
วัตต พรอมขาตั้งลำโพง  จำนวน  4  
ชุด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลดั 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โพเดี่ยม   
จำนวน  2  ตัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)  จำนวน 3 เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 สำนักปลดั 
 
 

 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผล มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) จำนวน 1 หนวย  
โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึง่ 
หรือดีกวา  จำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของ ICT 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาว ดำ  (18 หนา/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของ ICT 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 สำนักปลดั 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
4,000  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตำ่กวา 105 กิโลวัตต   
โดยมีคณุสมบัตติามบญัช ี
ราคามาตรฐานครุภณัฑสำนัก
งบประมาณ 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 สำนักปลดั 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  แบบ
สะพาย  จำนวน  2  เครื่อง  

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 สำนักปลดั 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องตัดหญาแบบเข็น   
จำนวน  2  เครื่อง  

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 สำนักปลดั 

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น  3 ขา 
ขนาดไมนอย 30 นิ้ว   
จำนวน  5 เครื่อง   

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั 

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑอื่น เต็นทผาใบโครงเหล็กแบบทรงโคง
อเนกประสงค   
จำนวน 3 หลัง   

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เครื่องกำเนิดไฟฟา  ขนาด 5 
กิโลวัตตขึ้นไป เปนเครื่องยนตดีเชล  
โดยมีคณุสมบัตติามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ  สำนัก
งบประมาณ  จำนวน 1 เครื่อง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดั 

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เกาอี้ผูบริหาร   
กวางไมนอยกวา 64 เซนตเิมตร 
ลึกไมนอยกวา 73 เซนตเิมตร 
สูงไมนอยกวา 118 เซนติเมตร 
จำนวน  3  ตัว   

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 สำนักปลดั 

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ปมน้ำอัตโนมตัิ   
แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 230 V 
กำลังไฟฟาไมนอยกวา 250 w 
จำนวน  1  เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดั 

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑอื่น 
 

เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส)  ขนาด  
1.5  แรง   
จำนวน  2  เครื่อง   

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 สำนักปลดั 

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน 
 

โทรศัพทเคลื่อนที่   
จำนวน 3 เครื่อง   

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 สำนักปลดั 

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ 
 

เครื่องแปลงไฟ Power In verter 
ขนาด  500  W  
จำนวน 1 เครื่อง บาท   

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)  จำนวน  1 
เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 สำนักปลดั 

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โซฟาหุมดวยหนังเทียม   
จำนวน  2 ชุด   

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดั 

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมนอย
กวา 12,000 บีทียู   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ 
จำนวน  10  เครื่อง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลดั 

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดบั 
XGA  ขนาด 3,500  ANSI 
Lumens  โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ 
จำนวน  1 เครื่อง 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณา 
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160  
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน  2 
เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ 

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 สำนักปลดั 

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  จำนวน ๑ เครื่อง    

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง 
 
 

 

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผล มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) จำนวน 1 หนวย  
โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึง่ 
หรือดีกวา  โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของ ICT 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   จำนวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองคลัง 

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ชั้นวางแฟมเหล็ก จำนวน ๒0 ชอง  
-กวางไมนอยกวา 92 ซม.  
-ลึกไมนอยกวา 31 ซม.  
-สูงไมนอยกวา 94 ซม.  
จำนวน 2 หลัง  

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 กองคลัง 

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กเก็บแฟม  40 ชอง   
-กวางไมนอยกวา 91 ซม. 
-ลึกไมนอยกวา 30 ซม. 
-สูงไมนอยกวา 175 ซม. 
จำนวน 2 หลัง 

11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 กองคลัง 

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ ICT 
จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูบานเลื่อนกระจก   
กวางไมนอยกวา 91 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 45 ซม.  
สูงไมนอยกวา 182 ซม.  
จำนวน 2 หลัง  

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำรวจ เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา  โดยมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑสำนักงบประมาณ 
จำนวน 1 เครื่อง 

24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 กองคลัง 

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/
นาที)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ ICT 
จำนวน 1 เครื่อง 

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 กองคลัง 

35 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน ๑ 
เครื่อง    

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือยนตทองแบน  ขนาดไมนอยกวา 
30 แรงมา  จำนวน 1 ลำ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 สำนักปลดั 

37 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

กลองโทรทัศนวงจรปด  ชนิดเครือขาย  
แบบมุมมองคงท่ี  สำหรับติดต้ังภายใน
อาคาร  สำหรับใชงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ   โดยมี
คุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ   ICT  
และกระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  จำนวน  5  เครื่อง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สำนักปลดั 

38 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กชนิด ๒ บาน      
กวางไมนอยกวา ๙๑  ซม. 
ลึกไมนอยกวา ๔๕  ซม. 
สูงไมนอยกวา ๑๘๓ ซม.  
จำนวน  1  หลัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลดั 

39 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถดับเพลิง  ขนาดความจุไมนอย
กวา 8,000 ลิตร   
จำนวน 1 คัน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สำนักปลดั 

40 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตบรรทุกติดเครน พรอม
กระเชาซอมไฟฟา   
จำนวน 1 คัน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

กลองโทรทัศนวงจรปด  ชนิดเครือขาย  
แบบมุมมองคงท่ี  สำหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร  สำหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ   
โดยมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ   ICT  และ
กระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  จำนวน  5  เครื่อง  

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 สำนักปลดั 

42 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย   
(Network Video Recorder)  แบบ 
16 ชอง   โดยมีคุณสมบัติลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ   ICT  และ
กระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  จำนวน  1  เครื่อง  

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 สำนักปลดั 

43 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร ๒ บานพับ   
กวางไมนอยกวา ๙๑  ซม. 
ลึกไมนอยกวา ๔๕  ซม. 
สูงไมนอยกวา ๑๘๓ ซม.  
สำหรับเก็บเอกสาร ศพด. ทั้ง 6 
แหง 

12,000 12,000 12,๐๐๐ 12,000 12,๐๐๐ กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูบานเลื่อนกระจก  3 ชั้น   
กวางไมนอยกวา 118 ซม.  
ลึกไมนอยกวา 40 ซม. 
สูงไมนอยกวา 88 ซม.  
ไดรับมาตรฐาน มอก. 
สำหรับเก็บเอกสาร ศพด. ท้ัง 6 
แหง  

12,000 12,000 12,๐๐๐ 12,000 12,๐๐๐ กองการศึกษา 

45 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน  โตะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟตุ   
กวางไมนอยกวา ๑๒๒ ซม. 
ลึกไมนอยกวา ๖๖  ซม. 
สูงไมนอยกวา  ๗๕ ซม. 
หนาโตะกระจกใสหนา ๒ หุน 
สำหรับ ศพด. ทั้ง 6 แหง 

10,000 10,000 10,๐๐๐ 10,000 10,๐๐๐ กองการศึกษา 

46 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน  ชุดโตะพรอมเกาอี้รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก   ๑ ชุด 
ประกอบดวย โตะ ๑ ตัว เกาอี้ ๖ ตัว  
สำหรับ ศพด. ทั้ง 6 แหง 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 กองการศึกษา 

47 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โตะกิจกรรมเด็กพรอมเกาอี้  จำนวน 
1 ชุด  สำหรับ ศพด. ทั้ง 6 แหง 
 

30,000 30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ 30,000 กองการศึกษา 

48 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน พัดลมตดิผนัง   
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  
18  นิ้ว   
สำหรับติดตั้ง ศพด. ทั้ง 6 แหง  

65,000 65,000 65,000 65,๐๐๐ 65,๐๐๐ กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร  

กลองถายรูปดิจติอล DLSR   
จอ LCD ไมนอยกวา ๓ นิ้ว 
สำหรับใชปฏิบตัิงานของ ศพด. ท้ัง 
6 แหง 

44,000 44,000 44,000 44,000 ๔๔,๐๐๐ กองการศึกษา 

50 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิว้)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 2 
เครื่อง 

34,๐๐๐ 34,๐๐๐ 34,000 34,๐๐๐ 34,๐๐๐ กองการศึกษา 

51 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

โทรทัศนสี  (LCD TV)  
ขนาดจอภาพไมนอยกวา ๔๘ นิ้ว 
สำหรับใชปฏิบตัิงาน ศพด. ท้ัง 6 
แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

52 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับงาน
สำนักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิว้) โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สำหรับ ศพด. จำนวน  6 
แหง 

102,๐๐๐ 102,๐๐๐ 102,000 102,๐๐๐ 102,๐๐๐ กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2  
(๓8 หนา/นาที)  โดยมคีุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สำหรับ ศพด. จำนวน  6  
แหง   

15,000 15,000 15,๐๐๐ 15,000 15,000 กองการศึกษา 

54 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพ เลเซอรหรือ LED ส ีชนิด 
Network แบบท่ี 2  (27 หนา/นาที  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  จำนวน 1 เครื่อง 

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 กองการศึกษา 

55 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาว ดำ  (18 หนา/นาที)   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของ ICT   
จำนวน 1 เครื่อง 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผล มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) จำนวน 1 หนวย  
โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึง่ 
หรือดีกวา  โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของ ICT 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา 

57 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค   
จำนวน 5 เครื่อง 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 กองการศึกษา 

58 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑอื่น หองน้ำเคลื่อนท่ี วัสดไุฟเบอรกลาส 
แบบนั่งราด   
กวางไมนอยกวา 93 ซม. 
ยาวไมนอยกวา 93 ซม. 
สูงไมนอยกวา 240 ซม. พรอม
อุปกรณสำหรับหองน้ำเคลื่อนที่ครบ
ชุด จำนวน 6 หลัง 

222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงานครัว 

ถังตมน้ำไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 20 
ลิตร   
กวางไมนอยกวา  30 ซม. 
สูงไมนอยกวา 35 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 55 ซม. 
จำนวน  1  ถัง  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

60 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เกาอี้ทำงาน  
กวางไมนอยกวา 65 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 48 ซม. 
สูงไมนอยกวา 95 ซม. 
จำนวน 1 ตัว   

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองการศึกษา 

61 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ปมน้ำอัตโนมตัิ   
ขนาดทอไมนอยกวา 1  นิ้ว 
แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 230 V 
กำลังไฟฟาไมนอยกวา 250 w 
จำนวน  1  เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

62 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมนอย
กวา  12,000  บีทียู  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เพื่อตดิตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  12 เครือ่ง  

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พรอม
เครื่องจายแอลกฮอลลางมืออัตโนมัติ 
จำนวน  5 เครื่อง   

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลดั 

64 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เครื่องพนหมอกควัน    
ปริมาณการฉีดพนน้ำยาไมนอยกวา40 
ลิตรตอชั่วโมง 
ถังบรรจุน้ำยาไมนอยกวา 6 ลิตร 
กำลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา   
จำนวน  1 เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 สำนักปลดั 

65 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ

และขนสง 

ไฟกระพริบพรอมอุปกรณตดิตั้ง 
จำนวน 3 ชุด 

64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 กองชาง 

66 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เครื่องตัดคอนกรีต  

เครื่องยนตไมนอยกวา 13  แรงมา  

ใบตัดไมนอยกวา ๑๐ นิ้ว 

ชนิดเครื่องยนตเบนซิล ๔ จังหวะ  

จำนวน ๑ เครื่อง 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 กองชาง 

67 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง อุปกรณทดสอบคอนกรีต  

เปนรูปทรงสี่เหลี่ยม ๑ ชุด มี ๓ ลูก  

มีรูปทรงลูกบาศกขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ 

ซม. ทำดวยเหล็กหลอ ดานในไสเรียบ 

ใชหลอคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชาง 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เครื่องตบดิน  น้ำหนักของเครื่องตบ

ดินไมนอยกวา 80 กก. จำนวน ๑ 

เครื่อง 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองชาง 

69 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เครื่องกำเนิดไฟฟา  

ขนาด ๕ กิโลวตัตขึ้นไป 

เปนเครื่องยนตดีเซล จำนวน ๑ 

เครื่อง 

55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 กองชาง 

70 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง ชุดทดสอบความขนเหลวของ

คอนกรีต (Slum Test)  จำนวน ๑ ชดุ   

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชาง 

71 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เครื่องสกัดคอนกรีต (สกดัไฟฟา)  

ขนาด 1510 วัตต พรอมดอกสกัด 

ปากแบน , ปากแหลม  

จำนวน ๑ เครื่อง 

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 กองชาง 

72 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

กลองถายรูปดิจติอล  ความละเอยีด
ไมนอยกวา  18  ลานพิกเซล 
จำนวน  1  เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชาง 

73 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กชนิด ๒ บาน   
กวางไมนอยกวา ๙๑  ซม. 
ลึกไมนอยกวา ๔๕  ซม. 
สูงไมนอยกวา ๑๘๓ ซม.  
จำนวน  1  หลัง    

6,๐๐๐ 6,๐๐๐ 6,๐๐๐ 6,๐๐๐ 6,๐๐๐ กองชาง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กเก็บแฟม  40 ชอง   
กวางไมนอยกวา 91 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 30 ซม. 
สูงไมนอยกวา 175 ซม. 
จำนวน 1 หลัง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองชาง 

75 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกดเีซล  ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตำ่กวา 10 กิโลวตัต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แค็บ 
โดยมีคณุสมบัตติามบญัช ี
ราคามาตรฐานครุภณัฑสำนัก
งบประมาณ  
 จำนวน 1 คัน  

1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 กองชาง 

76 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง แบบสายเทปทำดวยวัสดุไฟเบอร
กลาส  ขนาดหนากวาง 12.50 มม.  
ความยาว 50.00  เมตร   
จำนวน 1  อัน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองชาง 

77 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร  All  In one  
สำหรับประมวลผล  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 
ICT   จำนวน  2  เครื่อง  

46,000 ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 46,000 46,000 กองชาง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  จำนวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชาง 

79 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาว ดำ  (18 หนา/นาที)   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรของ ICT  จำนวน 1 
เครื่อง 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองชาง 

80 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
Core) จำนวน 1 หนวย  โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ ICT  จำนวน 1 
เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองชาง 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
กอสราง 

รอกขนาด 3  ตัน 
จำนวน  1  ชุด  

8,500 8,500 ๘,๕๐๐ 8,500 8,500 กองชาง 

82 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา 
และวิทย ุ

ชุดเครื่องมือชาง โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานชุดเครื่องมือชางกับงานซอม
บำรุง  จำนวน  1  ชุด 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชาง 

83 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา 
และวิทย ุ

สวานไฟฟาโรตารี่  ขนาดไมนอยกวา 
800 วัตต 3 ระบบ  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานงานทั่วไปได 
ตั้งเเตหนักงานเบา-หนัก ฯลฯ 
จำนวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองชาง 

84 แผนงานพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา 
และวิทย ุ

ตูควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโขง  

ขนาด ๓ แรงมา ๓ เฟส พรอม

อปุกรณ  จำนวน ๔ เครื่อง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองชาง 

85 แผนงานพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอรกลาส  ขนาด
ความจุ 2,500 ลติร โดยมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม   
จำนวน  2 ใบ   

20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 กองชาง 

86 แผนงานการพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอื่น 
 

เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส)  ขนาด  
1.5  แรง  จำนวน  5  เครื่อง   

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองชาง 

87 แผนงานพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอื่น เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) ขนาด ๒ 
แรง  จำนวน 5 เครื่อง  

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 กองชาง 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 แผนงานพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอื่น เครื่องสูบน้ำ (หอยโขง)  ขนาด  3 
แรง  จำนวน 6 เครื่อง    

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 กองชาง 

89 แผนงานการพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร 
 

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ชนิด
มอเตอรไฟฟา ขนาดเครื่องสูบน้ำ
สามารถสูบน้ำได 1,130 ลิตรตอ
นาที โดยมีคณุสมบัตติามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑสำนักงบประมาณ 
จำนวน 3 เครื่อง    

53,400 53,400 53,400 53,400 53,400 กองชาง 

 90 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เกาอี้ประชุม ขาเหล็กเหลี่ยม 
กวางไมนอยกวา 60 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 65 ซม. 
สูงไมนอยกวา 100 ซม. 
จำนวน  25 ตัว   

12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 สำนักปลดั 

91 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก 4 ฟุต   
กวางไมนอยกวา 120 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 65 ซม. 
สูงไมนอยกวา 75 ซม. 
จำนวน  2    ตัว   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลดั 

92 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก 4 ฟุต   
กวางไมนอยกวา 120 ซม. 
ลึกไมนอยกวา 65 ซม. 
สูงไมนอยกวา 75 ซม. 
จำนวน  2    ตัว   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 
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สวนที่ ๔ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
๔.๑  การติดตามะประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการ
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองได
ตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อ
นำไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะตองมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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      รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลตำบลนาใน เมื่อวันที่   18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

20   

 1.1 ขอมูล เกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ งของ
หมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ 
ลักษณะของไม /ป าไม  ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  
ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ  

2 2  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ) 

2 1.75  

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2  

1.7 ขอมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

2 2  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

2 1.38  

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวม
ต รวจส อ บ  ร วม รั บ ป ระ โย ชน  ร วม แก ป ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบล
นาใน 

3 2.5  

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   
2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตำบล 
นาในในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนา
ใน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

5 5  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคั บ ใช  ผลของการบั งคั บ ใช  
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

3 2.38  

2 .3  การวิ เคราะหทางสั งคม เชน  ดานแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญ หายาเสพติด   เทคโน โลยี  จารีต  ประเพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

3 2.75  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 2.63  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร  
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ 
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.38  

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ได แก  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.25  

3 ยุทธศาสตร 60   

3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน
สอดคล อ งกั บ สภ าพ สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand 4.0 

10 9.63  

3.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนาใน  
ในเขตจังหวัดสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมของ
ท องถิ่ น  และยุทธศาสตรจั งห วัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.63  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 

10 9.63  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตำบลนาใน ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลตำบลนาใน  และสัมพันธกับ
โครงการพัฒนาทองถิ่น 

5 4.88  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลนาใน  ที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 4.63  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4.75  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาล
ตำบลนาใน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4.88  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของเทศบาล
ตำบลนาในที่มีความชัดเจน นำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 5  

3 .9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนา
ทองถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน ในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรของเทศบาลตำบล 
นาใน 

5 5  

รวมคะแนน 100 94.05  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 )  ของเทศบาลตำบลนาใน มีความสัมพันธกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  
  ผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน  เมื่อวันที ่ 18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.63 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.25 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.88 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9.51 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.50 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.75 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.63 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.88 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4.88 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.75 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.88 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.75 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.88 
รวมคะแนน  100 95.17 
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รายละเอียดการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาใน  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2562  เปนดังนี้ 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลนาใน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.63  

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ได ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อำนาจหนาท่ีที่ไดกำหนดไว 

5 4.75  

2 .2  วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต าง ๆ  มาใช เพื่ อวั ด ว าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจ
หนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม 
ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุ วัตถุป ระสงคและเป าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก ารต าม ที่ ได รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

 
 

4.63 

 

 3.2  วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4.25  

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลนาใน  ในมิตติาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ(Integration) กับเทศบาล
ตำบลนาใน  ที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

10 
5 

 
4.88 

 

 4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  

5 4.63  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60   
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบล 
นาในและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลนาในที่
กำหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5  

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 
มี วัตถุประสงค ชั ด เจน (clear objective) 
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทาง
ที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย างไร กลุ ม เป าหมาย  พื้ นที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตน
ในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ ม เป า ห ม า ย ข อ ง โค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใค รคื อกลุ ม เป าห ม ายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุมเปาหมายรอง 

5 5  

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) 
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.50  
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ติดตามและประเมินผลแผน 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี

ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศนูยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสรางสงัคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) 
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดนิที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.63  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

266 
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ติดตามและประเมินผลแผน 
 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ 

Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำ
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิคา โภคภัณฑ ไปสูสนิคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา แลว
ตอยอดความไดเปรยีบเชงิเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.88  

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลอง
กับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ไดกำหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปน
ปจจุบนั 

5 5  
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ติดตามและประเมินผลแผน 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได  เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ) (LSEP) 

5 4.88  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (Efficiency) (3 ) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4 ) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

5 4.75  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ในเชิ งประจักษ                
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำ
กวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.88  
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ติดตามและประเมินผลแผน 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้ วัด  (KPI) และ

สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ 
มี ก า ร ก ำห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช บ อ ก ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่ เกิดที่สิ่ งที่
ไดรับ  (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4.75  

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นไดจริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
ม าก ก ว า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไป
ได และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) 
ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4.88  

                                         รวมคะแนน 100 95.17  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  
เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตาง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี ้

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปงบประมาณ 2563 รวมทั้งแกไข 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดาน
การเกษตรและดาน
อาชีพเสริม 

15 3,014,000.00 20 4,215,300.00 89 34,760,900.00 79 33,415,800.00 71 29,518,000.00 

2. การพัฒนาชุมชน
หมูบานใหนาอยู 

76 89,445,050.00 101 124,195,750.00 175 139,494,750.00 171 154,900,450.00 157 133,090,450.00 

3. การพัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา  และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

23 13,040,000.00 32 13,720,300.00 56 18,820,700.00 57 19,470,700.00 55 19,170,700.00 

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

12 360,000.00 12 390,000.00 25 871,400.00 25 880,000.00 24 730,000.00 

รวม 126 105,859,050.00 165 142,521,350.00 345 193,947,750.00 332 208,666,950.00 307 182,509,150.00 
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โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2563 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 22 3,473,890 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 76 23,948,627 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 26 7,537,710 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 14 371,400 

รวม 138 35,331,627 
 
 

โครงการที่ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2563 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 67 31,287,010.00 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 99 115,746,123.00 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 30 11,082,990.00 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 11 500,000 

รวม 207 158,616,123.00 
 
 

 
โครงการที่กอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2563 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 20 2,677,010.91 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 60 19,698,276.05 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 25 6,422,879.18 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 10 247,860 

รวม 115 29,046,026.14 
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โครงการที่เบิกจายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2563 

จำนวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสรมิ 16 2,176,260.91 
2. การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 53 19,418,569.05 
3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 25 6,422,879.18 
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 7 247,860.00 

รวม 101 28,265569.14 
 

รายละเอียดโครงการที่ไดดำเนินการ  ในปงบประมาณ 2563  แยกไดดังนี้ 
 

1. โครงการที่ไดดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ  2563  จำนวน  115  โครงการ  งบประมาณ  
29,046,026.14  บาท   ยังไมไดเบิกจาย  จำนวน  11  โครงการ   

2. โครงการจายขาดเงินสะสม  จำนวน  16  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  3,972,807   บาท 
- โครงการที่ดำเนินการแลว  จำนวน  15  โครงการ   
- โครงการที่ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน  1  โครงการ  

(โครงการกอสรางฝาย คสล. ลำหวยสวนปาน บานผักคำภู หมูที่ 11  งบประมาณ  424,400  
บาท) 

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  5  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  2,175,900  บาท 
- ดำเนินการแลว 

 
โครงการที่อยูระหวางดำเนินการ     จำนวน  9  โครงการ  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชนหมูบานใหนาอยู 

1)  โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเปนถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟสท 
ติกคอนกรีต สายเชื่อมทางหลวงชนบท สน. 2502 วัดภูริทัตตถิราวาส บานหนองผือนอย หมูที่ 8 บานหนอง
ผือ  หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 751,000 บาท  

2) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  งบประมาณ  593,600  บาท  แยกได 
ดังนี้  
  2.1  โครงการจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซมบานประตู หนาตาง และทาสีเมรุเผาศพ บาน
หนองผือ หมูที่ 2  งบประมาณ  43,300  บาท 
  2.2  โครงการจางเหมาเปดทางระบายน้ำภายในหมูบาน พรอมวางทอ คสล. มอก.ชั้น 3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร บานหนองผือ หมูที่ 2 และบานนาเลา หมูที่ 4  งบประมาณ 
20,600 บาท 
  2.3  โครงการซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาทัน - นาเลา บานนาทัน  หมูที่ 7 
และบานนาเลา หมูที่ 4  ระยะทาง 3,700 เมตร ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร งบประมาณ 233,850 บาท 
  2.4  โครงการซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายปาชาบานนาใน บานนาใน หมูที่ 5 
ระยะทาง 1,000 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร งบประมาณ 73,000  บาท 
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  2.5  โครงการซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย น.พ.ค. 26 - หนองหมากเห บานผัก
คำภู หมูที่ 6  ระยะทาง 1,300 เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร งบประมาณ 59,000 บาท 
  2 .6  โครงการจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซม หลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน  
งบประมาณ 9,600  บาท 
  2.7  โครงการซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายอางเก็บน้ำหวยสวนปาน บานผักคำภู 
หมูที่ 11 ระยะทาง 2,700 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร งบประมาณ 134,900 บาท 

3) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank  
Printer)  จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ  8,000  บาท 
 

  
โครงการที่ไมไดดำเนินการ  (โครงการตามเทศบัญญัติ ป 2563)  จำนวน   36   โครงการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1)  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน  (โอนลดงบประมาณ) 
2) โครงการสรางจิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 
3) โครงการสำนักงานนาอยูนาทำงาน 
4) โครงการอบรมบุคลากรเทศบาล  (โอนลดงบประมาณ) 
5) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  (โอนลดงบประมาณ) 
6) โครงการอบรมผูประกอบการรานคาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม  

(โอนลดงบประมาณ) 
7) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ตำบลนาใน 
8) โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
9) โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน 
10) โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสงกรานต 
11)  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
12)  โครงการใหความรูดานกฎหมายจราจร 
13)  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
14)  โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและเพศสัมพันธุในโรงเรียน 
15)  โครงการอาหารปลอดภัย 
16)  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
17)  โครงการครอบครัวหวงใยใสใจผูสูงอายุ  (โอนลดงบประมาณ) 
18)  โครงการทองถิ่นปลอดทุจริต 
19)  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
20) โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการและผูดอยโอกาส 
21)โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา ศาลนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
1) โครงการแขงขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2) โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3) โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด (โอนลดงบประมาณ) 
4) โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ  (โอนลดงบประมาณ) 
5) โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทะนุบำรุงศีลปวัฒนธรรมวันวิสาขบูชา  

(โอนลดงบประมาณ) 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
1) โครงการซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
2) โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 
3) โครงการกอสรางฝายชะลอน้ำ 
4) โครงการนาบานนามอง 
5) โครงการมัคคุเทศกทองถิ่น 
6) โครงการปลูกหญาแฝก 

 
บัญชีครุภัณฑท่ีไมไดดำเนินการ  จำนวน  3  รายการ  คือ 

1. เครื่องสำรองไฟฟา  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  5,800 บาท 
2. เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส)  จำนวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  68,000  บาท 
3. เครื่องอานบัตรอเนกประสงค  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  700 บาท 

 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ  ป  2563 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามแบบ ผ.02/ แบบ ผ.02/1 / แบบ ผ.03  

 

ยุทธศาสตร 

ป  2563 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
นำไปบรรจุเทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 
ดำเนินการตามแผนฯ/ 

ใชงบประมาณและ 
ไมใชงบประมาณ 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานการเกษตรและ
ดานอาชีพเสริม 

89 
22 20 16 

2.การพัฒนาชุมชนหมูบานใหนาอยู 
และรายการครุภัณฑ 

175 
99 80 73 

3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา 
กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

56 
26 25 25 

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

25 
14 10 7 

รวม 345 161 135 121 
คิดเปนรอยละ 100 46.67 39.13 35.07 
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4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 

(๑)  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันไดแก  

ภัยแลง  วาตภัย  น้ำทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตาง ๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือคราตอ
ชีวิตประชาชน  และสัตวตาง ๆ ในตำบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ที่เกิด
ขึ้นกับเด็ก ๆ    โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคน
รายไดนอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายได
นอย  สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไม
พบรายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพื้นที่คนหา  การ
รณรงคปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปน
บอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  
จัดทำแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชน
ยังมีปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพื่อ
อุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตาง ๆ ประชาชน
ไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตาง 
ๆ  ดังนี้   ปญหาตาง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญโดยประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่
เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขา
แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
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ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลนาใน 
....................... 

 
  ตามที่เทศบาลตำบลนาใน  ไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ
งบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลนาใน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ได
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564 เรียบรอยแลว  
นั้น 
 

  เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนาใน  เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ี
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ 24  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
ของเทศบาลตำบลนาใน  ใหทราบโดยทั่วกัน  
   
    

ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 
 
 
 

 


