
 

 

 

แผนการดำเนินงาน 
 

 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลนาใน 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 



คำนำ 

  แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6  ของเทศบาลตำบลนาในฉบับนี้  ได
จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 9  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561   ซึ่งแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ของเทศบาลตำบลนาใน  ไดกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการ
ดำเนินงานฯ  ที่มาจาก 

1) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6  รวมท้ังเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาในอุดหนุนใหกับหนวยงานอื่น 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน 
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาใน 
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สวนราชการในพื้นที่ตำบลนาในทุกแหง  หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลนาในทุกคน  ที่ไดใหขอมูล
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของแตละหนวยงาน  เพ่ือประกอบขอมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาในที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงานฯ  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาในที่พิจารณารางแผนการ
ดำเนินงานฯ  อันเปนประโยชนตอการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6  ของ
เทศบาลตำบลนาใน  ในครั้งนี ้
 

 

                                                              สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาใน 
                   ตุลาคม  ๒๕๖5 

 

 

 



สารบัญ 

                       

                                     เรื่อง        

       หนา                            

        

สวนที่  1   บทนำ 
      บทนำ ...................................................................................................................................1-2 
      วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน ................................................................................... 3 
                ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ................................................................................. 3 
                ประโยชนของแผนการดำเนินงาน ....................................................................................... 4 
สวนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ…………………………………………………………………………. 5  

      ๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (ผด.01) …… 6 
       ๒.2  บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (ผด.02) ………… 7-62                       
  2.3  บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
         (ผด. 02/1) ......................................................................................................  63-64 
  2.4  บัญชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ กรณี 
                            กันเงินไวแลว  (ผด.01) …………………………………………………………………………  65 
  2.5  บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไวแลว   
                            (ผด.02) ……………………………………………………………………………………….….…  66-73 
  2.6  บัญชจีำนวนครุภัณฑ สำหรับไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
                            กรณกีันเงินไวแลว  (ผด.02/1) ………………………………………..……………….…  74-85 
 
            
ภาคผนวก  ประกาศเทศบาลตำบลนาใน  เรื่อง  ประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ 
               พ.ศ.  ๒๕๖6                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  1   

1. บทนำ 
 แผนการดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน ที่จะตองดำเนินการบริหาร โดยนำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนาใน  พ.ศ.  2566-2570  แปลงสูการปฏิบัติในงบประมาณประจำปนั้น   เพ่ือใหแนวทางใน
การดำเนินงานตามงบประมาณประจำปของเทศบาลตำบลนาใน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซอนโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  1) งบประมาณรายจายประจำป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดำเนินงาน) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  3) โครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความ
คาบเก่ียวเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตองเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนัน้ 

 2) ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทำแผนการดำเนินการตามขอ 1 
ขางตนแลวหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจง แผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให
แลวเสร็จภายใน  30  วัน   นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงาน
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1,2,3,4....) 
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2.  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
  1.  เพ่ือเปนการประสานงานและบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ใหมีความ
สอดคลอง 
  2.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2566 
  3.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ในการควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินกับการ
จัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
  5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่
ดำเนินการจริงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เองและโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดำเนินงาน  
 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานตามรูปแบบการจำแนกพังบประมาณรายจายท่ี
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีเคาโครง
แผนการดำเนินงาน 2 สวน 
 สวนท่ี  1  บทนำ 
      1.1 บทนำ 
      1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
      1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
      1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 สวนที่ 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
      2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
      2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
       คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน นำรางแผนการดำเนินงาน
เสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือประกาศใชแผนการดำเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำประกาศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 การจัดทำแผนการดำเนนิงานเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลวหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ 

-3- 



 
สวนกลาง สวนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,...) 
 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 
 แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตาม
การดำเนินงาน และการประมวลผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำดังนี้ 

1. เปนแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดำเนินการ (Action Plan) 
2. จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ 

ดำเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่เขามาดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  1.  ทำใหทราบถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ 
  2.  ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประสานและบูรณาการ การทำงานรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. ทำใหการดำเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แผนการ
ดำเนินงานสามารถชวยใหการบริหารและพัฒนาทองถิ่น บรรลุผลตามวัตถุประสงค สอดคลองกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว 
  4. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณนั้น 
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สวนที่  2 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอดังนี้ 
 

 2.1 บัญชสีรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เปนบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ 
 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงานให
ครบถวน ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด นวนงบประมาณ 
และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตร
และแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย 
 

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
 

 2.2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เปนบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงผลงาน โดยลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
 

 2.3 บัญชจีำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผด.02/1)  
  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการการพัฒนา
ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
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สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1.บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ แผนงาน โครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตร
และดานอาชีพเสริม 

1.1 การพัฒนาดานระบบ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการเขา
สูพื้นที่แปลงเกษตร 

1. เคหะและชุมชน 2 1.94 254,600 0.75 กองชาง 
2. อุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.94 411,900 1.21 กองชาง 

1.2 การพัฒนาดานอาชพี
เกษตรกรรมและกลุมอาชพี 

1. สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 4.85 120,000 0.35 สำนักปลัดฯ 

2. ยุทธศาสตรการพฒันาชุมชน 
หมูบานใหนาอยู 
     
 

2.1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการภายในหมูบานและ
ชุมชนใหนาอยู 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา 7 6.80 7,565,100 22.17 กองชาง 
2. การพาณิชย 4 3.88 1,302,900 3.82 กองชาง 

2.2 การพัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. สังคมสงเคราะห 6 5.83 252,000 0.74 สำนักปลัดฯ 
2. งบกลาง 5 4.85 14,858,800 43.54 สำนักปลัดฯ 

2.3 การพัฒนาดานการเมือง การ
ปกครองและการบริหาร 

1 .บริหารงานทั่วไป 7 6.80 360,000 1.05 สำนักปลัดฯ 
2. สรางความเขมแข็งของชุมชน 6 5.83 120,000 0.35 สำนักปลัดฯ 

2.4 การพัฒนาดานความสงบ
เรยีบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยสิน 

1. การรักษาความสงบภายใน 10 9.71 345,000 1.01 สำนักปลัดฯ 

2.5 การพัฒนาดานสาธารณสขุ 1. สาธารณสุข 11 10.68 1,354,000 3.97 สำนักปลัดฯ 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 
     
 

3.1 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
สนับสนุนดานการงบประมาณทาง
การศึกษาทกุระดับในตำบล 

1. การศึกษา 12 11.65 6,358,200 18.63 กองการศึกษา 

3.2 การพัฒนาดานการสงเสริม
การศาสนา การกีฬาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

1. การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 13.59 620,000 1.82 กองการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
     
 

4.1 การพัฒนาดานการอนุรกัษและ
ฟนฟูทรพัยากรปาไม ดแูลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการ
ควบคุมมลพิษ 

1. การรักษาความสงบภายใน 1 0.97 20,000 0.06 สำนักปลัดฯ 
2. สาธารณสุข 1 0.97 40,000 0.12 สำนักปลัดฯ 
3. การเกษตร 8 7.77 105,000 0.31 สำนักปลัดฯ 

4.2 การพัฒนาดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

1. การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 1.94 40,000 0.12 กองการศึกษา 

รวม - - 103 100 34,127,500 100 - 
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แบบ  ผด. 01 



 
 

สวนที่ 2   บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

(1)  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาและประปา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงตำ่เขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร สายรอบดอนเจาปู 
บานผักคำภูใหม หมูท่ี 9 
 

 

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายรอบดอนเจาปู บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9  (ตามรูปแบบของ
การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัด
สกลนคร) 

167,900 บานผักคำภู
ใหม หมูท่ี 9 

กองชาง             

2 ขยายเขตไฟฟาแรงตำ่เขาสูพื้นที่
แปลงเกษตร สายหนองขาวจาว 
บานหนองไชยวาลย หมูที่ 10 
 

 

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำเขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 
สายหวยสวนปาน บานผักคำภู 
หมูที่ 11 (ตามรูปแบบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวดั
สกลนคร) 

86,700 บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง             

รวม  2  โครงการ - 254,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขาสูพื้นท่ีแปลงเกษตร 

(2)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร  สายบานนาเกา
หนองสังวาน ถึงหนองไชยวาลย 
บานหนองไชยวาลย หมูที่ 10 
 

 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร สายบาน
นาเกาหนองสังวาน ถึงหนองไชย
วาลย  บานหนองไชยวาลย หมู
ที่ 10  ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 700.00 
เมตร  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขที่ ทถ.-2-304  

332,400 บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง             

2 ซอม/สรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 1-11 
 

 

เพ่ือจายเปนคาซอม/สรางถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมูที่ 1-
11 ดังนี ้
1) ซอมสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายหอถังประปา 
บานอูนดง หมูที่ 1  ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 138.00 
เมตร  กอสรางตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขที่ ทถ. -2-
304  

79,500 บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง             

รวม  2  โครงการ - 411,900 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานอาชีพเกษตรกรรมและกลุมอาชีพ 

(1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  :  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

20,000 พื้นที่  
ทต.นาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการอุดหนุนกลุมทอผาฝาย
ยอมสีเปลือกไม บานผักคำภ ู
 

 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
ทอผาฝายยอมสเีปลือกไมบาน
ผักคำภ ู

30,000 บานผักคำภู 
หมูที่ 

6,9,11 

สำนักปลดั             

3 โครงการอุดหนุนกลุมทอผายอม
ครามบานอูนดง หนองไชยวาลย 
 

 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
ทอผายอมคราม  บานอูนดง 
หนองไชยวาลย 

30,000 บานอูนดง
หมูที่ 1 

สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานอาชีพเกษตรกรรและกลุมอาชีพ 

(1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  :  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร  
(หนอไมอัดปบ) บานนาใน  
หมูที่ 5   
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
(หนอไมอัดปบ) บานนาใน หมูที่ 
5 

20,000 บานนาใน  
หมูที่ 5 

สำนักปลดั             

5 โครงการอุดหนุนกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการประมง  
(การทำปลาตากแหง)  
บานหวยบุน   หมูที่ 3 

อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุม
แปรรูปทางการประมง  
(ทำปลาตากแหง) บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

20,000 บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ - 120,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือ
ปรับปรุงท่ีดินรวมถึงรายจายเพ่ือ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
สิ่งกอสราง ซึ่งทำใหที่ดิน 
สิ่งกอสรางมมีูลคาเพ่ิมข้ึน  อัน
ไดแก การซอมแซมและปรับปรุง
ผิวจราจรถนนทุกสายในเขต
เทศบาลตำบลนาใน หมูที่ 1-11
ฯลฯ 
 

515,300 พื้นที่ตำบล
นาใน หมูที่ 
1-11 

กองชาง             

2 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายหนาโรงเรยีนบานผักคำภู 
บานผักคำภูใหม หมูท่ี 9 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไมนอย
กวา 69 ตารางเมตร พรอมปก
ขาง 3.00 เมตร กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานกอสรางของ
ทองถ่ิน แบบเลขที่ ทถ.-2-202 

51,700 บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน เชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม สายซอยเทวดา บาน
นาใน หมูที่ 5 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือขึ้นอยูกับสภาพ
พ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไมนอย
กวา 500 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 
กอสรางตามแบบมาตรฐานงาน
กอสรางของทองถ่ิน แบบเลขที่ 
ทถ.-2-202 

376,300 บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง             

4 กอสรางระบบระบายน้ำเช่ือม
ระหวางหมูบาน สายทางหลวง
ชนบท 2052 บานอูนดง หมูที่ 
1, บานหนองไชยวาลย หมูที่ 
10 

วางทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 
เสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00 
เมตร พรอมบอพัก จำนวน 31 
บอ ความยาวไมนอยกวา 
300.00 เมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย 
กอสรางตามแบบเทศบาลตำบล
นาใน แบบเลขที่ 3/2559 

642,200 -บานอูนดง
หมูที่ 1 
-บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ตอเติมเมรุ บานผักคำภูใหม  
หมูที่ 9 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
4.50 เมตร สูง 3.00 เมตร 
กอสรางตามแบบมาตรฐาน 
เทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 
1/2566 

97,000 บานผักคำภู
ใหม หมูที่ 9 

กองชาง             

6 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายบานหนองผือ-คุม
ทาเรือ บานหนองผือ หมูที่ 2 
  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,630,600 บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กองชาง             

7 กอสรางถนน คสล. สายหนวย
พัฒนาการเคลื่อนท่ี 26 -อาง
เก็บน้ำหวยสวนปาน บานผักคำ
ภู หมูที่ 6 
 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

4,242,000 บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

             

               รวม  7  โครงการ - 7,565,100 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(2)  แผนงานการพาณิชย  :  งานกิจการประปา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กอสรางหอถังประปา  
บานผักคำภู หมูที่ 11 

ขนาดกวาง 3.60 เมตร สูง 
11.30 เมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย 
กอสรางตามแบบมาตรฐาน 
เทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 
8/2558 

412,600 บานผักคำภู 
หมูที่ 11 

กองชาง             

2 กอสรางหอถังประปา  
บานหนองผือ  หมูที่ 2 

ขนาดกวาง 3.60 เมตร สูง 
11.30 เมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย 
กอสรางตามแบบมาตรฐาน 
เทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 
8/2558 

369,900 บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กองชาง             

3 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือผลิต
น้ำประปา บานผักคำภู  
หมูที่ 11 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 
ลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย กอสรางตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลตำบลนาใน 

260,200 บานผักคำภู 
หมูที่ 11 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(2)  แผนงานการพาณิชย  :  งานกิจการประปา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือผลิต
น้ำประปา บานหนองผือ  
หมูที่ 2 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 
ลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย กอสรางตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลตำบลนาใน 

260,200 บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กองชาง             

               รวม  4  โครงการ - 1,302,900 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการครอบครัวหวงใยใสใจ
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการครอบครัวหวงใย
ใสใจผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คา
วิทยากร คาจัดสถานที่ คาเชา
เครื่องเสยีง และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

100,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

2 โครงการความมั่นคงทางอาหาร
เกษตรปลอดภัย เพ่ือความมั่นคง
เศรษฐกิจครัวเรือน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการความมั่นคงทาง
อาหารเกษตรปลอดภัย เพ่ือ
ความมั่นคงเศรษฐกิจครัวเรือน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาจัดทำ
สื่อวิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาที ่

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหนาที ่
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ตามอำนาจ
หนาที่ เชน พันธุพืช ปุย ยา
รักษาโรค ผาหม วสัดุอุปโภค 
บริโภคและอื่น ๆ ฯลฯ 

100,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

4 โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
สตรีและเสริมสรางความเข็มแข็ง
ของครอบครัว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คา
วิทยากร  และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ
และผูดอยโอกาส 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการและผูดอยโอกาส 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร  
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

6 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
เทศบาลตำบลพรรณานคร ใน
การดำเนินงานโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

12,000 ทต.พรรณา
นคร 

สำนักปลดัฯ             

รวม  6  โครงการ - 252,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

(2)  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือจายเปนเงนิสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว
กับเทศบาลตำบลนาใน 

11,052,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพ่ือจายเปนเงนิสมทบเบี้ยยังชีพ
ผูพิการที่ไดลงทะเบยีนไวกับ
เทศบาลตำบลนาใน 

3,124,800 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอสด เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูปวยโรคเอสดในเขต
เทศบาลตำบลนาใน 

132,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

4 เงินสำรองจาย เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจำเปนเกิดขึ้น
หรือกรณีหนวยงานตาง ๆ ไมได
ตั้งงบประมาณรายจายไวหรือมี
ความจำเปนตองจาย ฯลฯ 

400,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

5 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นที่ ไมนอยกวา
รอยละ 40 กรณรีายไดของ 
อปท. ไมรวมเงนิอุดหนุนตั้งแต 
6 ถึง20 ลานบาท 

150,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

                  รวม  5 โครงการ - 14,858,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลนาในและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลนาในและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุที่ใชในการจัดพิมพบัญชี
รายชื่อตามแบบพิมพตาง ๆ คา
จัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมสีิทธิ์
เลือกตั้ง/ผูเสียสิทธ์ิเลือกตั้ง 
คาใชจายในการจัดประชุมอบรม
เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการ
เลือกตั้ง คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสรางจติสำนึกตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสรางจิตสำนึก
ตอสถาบันพระมหากษัตริย โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

3 โครงการสำนักงานนาอยู นา
ทำงาน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสำนักงานนาอยู 
นาทำงาน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวสัดุ อุปกรณ
ในการทำความสะอาด คาปาย
ประชาสมัพันธ และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

5,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและสรางความโปรงใส 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสรางคณุธรรม 
จริยธรรมและสรางความโปรงใส 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

5 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเทศบาล  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ 
สำนักงาน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาวิทยากร คาจางเหมา
ยานพาหนะ และคาที่พักในการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

5,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  5  โครงการ - 240,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  สำหรับใช
ในโครงการ เชน กระดาษ 
ปากกา ฯลฯ  

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม 1 โครงการ - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :   งานบริหารงานคลัง  
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปรบัปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจางเหมา
บริการคดัลอกขอมลูจัดทำแผน
ที่แมบท และคาใชจายอื่น ๆ  

100,000 ทต.นาใน กองคลัง             

รวม  1  โครงการ - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจติอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำร ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนว
พระราชดำริ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ 
คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ  

40,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

2 โครงการทองถ่ินปลอดทุจริต เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการทองถ่ินปลอด
ทุจริต  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ 
คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ 
คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ  

20,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

4 โครงการธนาคารออมความด ี เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการธนาคาร 
ออมความด ี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ 
คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.3 กลยุทธ : การพัฒนาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

(2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการประชุมผูนำชุมชน 
คณะกรรมการหมูบานและสวน
ราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการประชุมผูนำ
ชุมชน คณะกรรมการหมูบาน
และสวนราชการ  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ฯลฯ  

30,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

6 คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาชดเชยใหกับ
กองทุนเศรษฐกิจชุมชนระดับ
อำเภอ กรณเีทศบาลไมสามารถ
เรียกเก็บได 

10,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

รวม  6  โครงการ - 120,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.4 กลยุทธ : การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในพ้ืนที่ตำบล
นาใน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
ตำบลนาใน  ในการจัด
กิจกรรมบำบัดฟนฟูผูเสพผูติดยา
เสพติด กิจกรรมรณรงคปองกัน
และแกไขยาเสพติดและกิจกรรม
ฝกอบรมอาชพใหแกผูผานการ
บำบัด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม 1 โครงการ - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.4 กลยุทธ : การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงใน
สถานศึกษาและชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการตดิตั้งถังดับเพลิง
ในสถานศึกษาและหมูบานใน
เขตพื้นที่ตำบลนาใน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  ถัง
ดับเพลิง ปายประชาสมัพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 สถานศึกษา
และหมูบาน
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

2 โครงการประชุมเชิงวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่ อปพร. 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการประชุมเชิง
วิชาการปฏิบัติหนาที่ อปพร. 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.4 กลยุทธ : การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันข้ึนปใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบติัเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลวันข้ึนปใหม โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  
คาใชจายประจำจุดตรวจ คา
จัดทำปายประชาสัมพันธ ปาย
รณรงค และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ  

20,000 จุดตรวจ 
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดั             

4 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบติัเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลวันสงกรานต โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  
คาใชจายประจำจุดตรวจ คา
จัดทำปายประชาสัมพันธ ปาย
รณรงค และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ  

20,000 จุดตรวจ 
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.4 กลยุทธ : การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ฯลฯ  

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาปายประชาสัมพันธ  
คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ  

80,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.4 กลยุทธ : การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 คาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

เพ่ือจายเปนคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภัุณฑ รายจายเพ่ือ
ซอมแซมบำรุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค เพ่ือ
จัดทำสีรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงคซึ่งปจจุบันมีสภาพ
ผุพังและเกิดสนมิ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บำรุงปกติหรือคาซอมกลาง 

100,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  7 โครงการ - 280,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.4 กลยุทธ : การพัฒนาดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสิน 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานจราจร 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายจราจร 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการใหความรูดาน
กฎหมายจราจร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คา
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

2 โครงการอบรมอาสาสมคัร
จราจร  

อุดหนุนงบประมาณใหกับสถานี
ตำรวจภูธรนาใน ในการดำเนิน
โครงการอบรมอาสาสมคัร
จราจร 

25,000 สถานี
ตำรวจภูธร

นาใน 

สำนักปลดั             

รวม 2 โครงการ - 45,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัหนวยบริการทาง
แพทยฉุกเฉิน (EMS) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจัดหนวยบริการ
ทางแพทยฉุกเฉิน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจาง
เหมาบริการรายเดือน คานำ้มัน
เช้ือเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

984,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ อุปโภค บรโิภค ใน
ชุมชนทั้ง 11 หมูบาน และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปองกันแกปญหาเอดส
และเพศสัมพันธแกเยาวชนใน
โรงเรียน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปองกัน
แกปญหาเอดสและเพศสัมพันธ
แกเยาวชนในโรงเรียน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

4 โครงการรณรงคและปองกันโรค
ภาวะใหม ๆ และโรคภาวะตาม
ฤดูกาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการรณรงคและ
ปองกันโรคภาวะใหม ๆ และโรค
ตามฤดูกาล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คา
วิทยากร ฯลฯ 

30,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนพิษ
สุนัขบา และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ 

50,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

6 โครงการอบรมหลักสูตรผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร คา
วัสดุตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ 

30,000 รพ.อาจารย
ฝน อาจาโร 

สำนักปลดัฯ             

รวม 6 โครงการ - 1,134,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเดก็ไทยฉลาดสมวยั
ดวยเกลือไอโอดีน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี้ 
-คณะกรรมการหมูบาน บานหนอง
ผือ หมูที่ 2  จำนวน 3,460 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 3,200 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูท่ี 4  จำนวน  4,200 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน หมูท่ี 5  จำนวน  3,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน หมูที่ 7  จำนวน 3,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บานหนอง
ผือนอย หมูท่ี 8  จำนวน 3,325 
บาท 

 

21,185 หมูที่ 
2,3,4,5,7,
8 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี้ 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
อูนดง หมูท่ี 1  จำนวน 4,160 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู หมูท่ี 6  จำนวน 4,160 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9  จำนวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองไชยวาลย หมูท่ี 10 จำนวน 
4,160 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 11  จำนวน 
4,160 บาท 
 

20,800 หมูที่ 
1,6,9,10,
11 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเฝาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กกอนวัยเรียน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบลนาใน  
ในการดำเนินโครงการฯ  ดังนี้ 
-คณะกรรมการหมูบาน บานหนอง
ผือ หมูที่ 2  จำนวน 10,040 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 
10,000 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูท่ี 4  จำนวน 9,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน หมูท่ี 5  จำนวน 10,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน หมูที่ 7  จำนวน 10,000 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บานหนอง
ผือนอย หมูท่ี 8  จำนวน 
10,175 บาท 
 

59,215 หมูที่ 
2,3,4,5,7,
8 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเฝาระวังโภชนาการ
และสงเสรมิพัฒนาการเดก 0-5 
ป 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี้ 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
อูนดง หมูท่ี 1  จำนวน 9,990 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู หมูท่ี 6  จำนวน 9,990 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9  จำนวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองไชยวาลย หมูท่ี 10 จำนวน 
9,990 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 11  จำนวน 
9,990 บาท 

49,950 หมูที่ 
1,6,9,10,
11 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็ง
เตานม 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานตำบล 
นาใน  ในการดำเนินโครงการฯ  
ดังนี ้
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
อูนดง หมูท่ี 1  จำนวน 5,850 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองผือ หมูท่ี 2  จำนวน 
6,500 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หวยบุน หมูที่ 3  จำนวน 
6,800 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาเลา หมูที่ 4  จำนวน 6,800 
บาท 
 

68,850 หมูที่ 1-11 สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.5 กลยุทธ : การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาใน  หมูที่ 5  จำนวน 6,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 6  จำนวน 5,850 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
นาทัน  หมูที่ 7  จำนวน 6,500 
บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองผือนอย หมูที่ 8  จำนวน 
6,500 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภูใหม หมูที่ 9  จำนวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
หนองไชยวาลย หมูท่ี 10  จำนวน 
5,850 บาท 
-คณะกรรมการหมูบาน บาน 
ผักคำภู  หมูที่ 11  จำนวน 
5,850 บาท 

               

รวม 5 โครงการ - 220,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คา
ของขวัญและรางวัล คาวัสดตุาง 
ๆ และคาใชจายอื่น ๆ 

30,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียน การสอน)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 
ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยเงินอุดหนุน 
สำหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

295,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
เงนิอุดหนุน สำหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

60,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คา
เครื่องแบบนักเรยีน)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาเครื่องแบบนักเรยีน) จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
เงนิอุดหนุน สำหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

42,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาหนังสือเรียนผูเรียน) จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
เงนิอุดหนุน สำหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

28,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 
แหง   

895,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ
การเรยีน)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอุปกรณการเรยีน) จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 แหง  โดยมีคาใชจาย
เงนิอุดหนุน สำหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

28,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             

8 โครงการแขงขันมหกรรม
วิชาการ เฉลิมพระเกียรติศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
3   

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการแขงขัน
มหกรรมวิชาการ เฉลิมพระ
เกียรติศูนยเครือขายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ 3     

30,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

 
 

-46- 
 
 
 

แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจางครูอัตราจาง
สาขาวิชาที่ขาดแคลน   

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการจางครู
อัตราจางสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบล
นาใน ดังนี ้
(1) อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจางครูอัตราจางสาขาที่
ขาดแคลนใหกับโรงเรยีนบานผัก
คำภู จำนวน 30,000 บาท  
(2) อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจางครูอัตราจางสาขาที่
ขาดแคลนใหกับโรงเรยีนบาน 
อูนดง จำนวน 30,000 บาท   

60,000 โรงเรียน
บานผักคำภ ู

โรงเรียน
บานอูนดง 

กองการศึกษา             

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) ใหเด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนในเขตตำบลนาใน 
จำนวน 6 แหง 

2,940,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 คาอาหารเสรมิ (นม)   เพ่ือจายเปนคาอาหารเสรมิ 
(นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ตำบลนาใน ดังน้ี 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 
แหง 
-โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 6 แหง 

1,650,000 -ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 6 
แหง 
-โรงเรียน
ระดับ 
ประถม 
ศึกษา 
จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

12 คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือ
ปรับปรุงท่ีดินรวมถึงรายจายเพ่ือ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
สิ่งกอสราง ซึ่งทำใหที่ดิน 
สิ่งกอสรางมมีูลคาเพ่ิมข้ึน  อัน
ไดแก การปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน ฯลฯ 
 

300,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
ทั้ง 6 แหง 

กองการศึกษา             

                รวม 12 โครงการ - 6,358,200 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแขงขันกีฬาเช่ือมความ
สัมพันธไมตรรีะหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการแขงขันกีฬา
เช่ือมความสมัพันธไมตรีระหวาง
ศูนยพัฒนาเล็กเล็ก โดยมี
คาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
พรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวัสดตุาง ๆ 
คาโลรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ   

10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 โครงการแขงขันกีฬาตานภัย 
ยาเสพตดิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการแขงขันกีฬาตาน
ภัยยาเสพตดิ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาน้ำดื่มนักกีฬา คากรรมการ
ตัดสินคาปายประชาสมัพันธ 
คาตอบแทนกรรมการตดัสิน คา
จัดซื้อถวยรางวัล คารางวัล คา
เชาสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ   

230,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาปาย
ประชาสมัพันธ คาเบ้ียเลี้ยง 
คาจางเหมารถยนต คาเวชภัณฑ
ยา คาวัสดุกีฬาที่ใชฝกซอม และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ   

10,000 อปท. ในเขต
อำเภอ

พรรณานคิม 

กองการศึกษา             

4 โครงการสงเสริมการเลนกีฬา   เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมการเลน
กีฬา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดซื้อวัสดุกีฬา
ใหกับหมูบานในเขตพื้นที่ตำบล
นาใน จำนวน 11 หมูบาน และ
คาใชจายอื่น ๆ   ฯลฯ 

60,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 
หมูที่ 1-11  

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน TO BE NUMBER 
ONE 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
ตาง ๆ  และคาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ   

50,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

6 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5-6    

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการเขาคายพัก
แรมลุกเสือ-เนตรนารสีามญั ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5-6 ใหกับ
ศูนยเครือขายการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 3 

30,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ตำบลนาใน  

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการแขงขันกีฬาศูนย
เครือขายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ 3 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการแขงขัน
กีฬาศูนยเครือขายการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 3 ใหกับศูนยเครือขาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 3 

30,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  7  โครงการ - 420,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตักบาตรตามรอย 
หลวงปูมั่น 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการตักบาตรตาม
รอยหลวงปูมั่น ภูริทัตโต โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
รถยนต คาวัสดุตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

30,000 บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กองการศึกษา             

2 โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณ ี
วันเขาพรรษา    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมอนุรักษ 
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย จัดซื้อเทียนพรอม
เชิงเทียนถวายวัดในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน  และคาใชจายอื่น ๆ  
ฯลฯ 

30,000 วัด  
สำนักสงฆ 
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน  

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณ ี
วันวิสาขบูชา    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมอนุรักษ 
วัฒนธรรมประเพณีวันวิสาขบูชา 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาจาง
เหมารถยนต  คาวัสดุตาง ๆ 
และคาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

10,000 ลาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

สกลนคร 

กองการศึกษา             

4 โครงการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมขนเผาภูไทย    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ สบืสาน
วัฒนธรรมชนเผาภไูท  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาจาง
เหมารถยนต คาวัสดุตาง ๆ   
และคาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ 

50,000 อำเภอ
พรรณนา

นิคม  

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมการศาสนา การกีฬา และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรมฟอนรำภูไท    

เพ่ือจายเปนเปนเงนิอุดหนุน
งบประมาณโครงการสงเสรมิ 
อนุรักษวัฒนธรรมฟอนรำภูไท 
ใหกับโรงเรียนภูริทตัตวิทยา 

20,000 โรงเรียน
ภูริทัตต
วิทยา 

กองการศึกษา             

6 โครงการเลี้ยงผีปูตา เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการเลี้ยงผีปูตา
ใหกับคณะกรรมการหมูบาน 
บานผักคำภู หมูที่ 9 , 6 และ 
11 

10,000 บานผักคำภู 
หมูที่ 

9,6,11 

กองการศึกษา             

7 โครงการอนุรักษ และสงเสริม
วัฒนธรรมทองถ่ิน    

เพ่ือจายเปนเปนเงนิอุดหนุน
งบประมาณโครงการ อนุรักษ
และสงเสรมิวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ใหกับคณะกรรมการ 
วัดภูริทัตตถิราวาส 

50,000 วัด 
ภูริทัตต 
ถิราวาส 

กองการศึกษา             

รวม 7 โครงการ - 200,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ปองกันไฟปา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปา โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  1  โครงการ - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

(2)  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการหมูบานปลอดขยะ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการหมูบานปลอด
ขยะ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

40,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

รวม 1  โครงการ - 40,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

(3)  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ำ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ำ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น 
ๆ ฯลฯ 

15,000 แหลงน้ำ 
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

2 โครงการคลองสวย น้ำใส   
คนไทยมีความสุข 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส 
คนไทยมีความสุข  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

10,000 แหลงน้ำ 
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

(3)  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการรวมใจภักดิ์  
รักพื้นท่ีสีเขียว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการรวมใจภักดิ์  
รักพื้นท่ีสีเขียว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

4 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการปลูกหญาแฝก  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

5,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

(3)  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการหนาบาน นามอง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการหนาบาน นา
มอง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

6 โครงการอนุรักษปาชุมชน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษปาชุมชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารพรอมน้ำดื่ม คาปาย
ประชาสมัพันธ  และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

15,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

(3)  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

8 โครงการอนุรักษพันธุปลาน้ำจืด เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษพันธปลา
น้ำจืด  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

สำนักปลดัฯ             

รวม  8  โครงการ - 105,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
4.2 กลยุทธ : การพัฒนาดานการสงเสริมแหลงทองเที่ยว 

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการมคัคุเทศกทองถิ่น เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการมัคคุเทศก
ทองถ่ิน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมนำ้ดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
ตาง ๆ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงธรรมะ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงธรรมะ โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารพรอม
น้ำดื่ม คาจางเหมารถยนต คา
ปายประชาสัมพันธ คาวัสด ุ
ตาง ๆ คาวิทยากร  และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 

30,000 แหลง
ทองเที่ยว 

ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาใน 

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ - 40,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ  สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

จำนวนครุภัณฑ  สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

1.ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑสำนักงาน 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัดลมตดิพนัง เพ่ือจายเปนจัดซื้อพัดลมติดพนัง
จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 
1,500 บาท โดยมรีายละเอียด
ดังนี ้
-ใบพัดไมนอยกวาขนาด 18 นื้ว 
-ปรับระดับแรงลมดวยสายดึง 3 
ระดับ 
-ผลิตภัณฑฉลากประหยดัไฟฟา
เบอร 5  
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

18,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จำนวน 6 
แหง 

กองการศึกษา             

รวม  1  รายการ - 18,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

จำนวนครุภัณฑ  สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

1.ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑอื่น 
3.1 กลยุทธ : - 

(1)  แผนงานการพาณิชย  :  งานไฟฟาและประปา 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส)  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ครภุัณฑ
เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอรส) ดังน้ี 
1. ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 
เครื่อง 
2. ขนาด 2 แรง จำนวน 2 
เครื่อง 

68,000 ทต.นาใน กองชาง             

รวม  1  รายการ - 68,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 

 สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินหรือกรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไวหรือไดกอหนี้ผูกพันไวแลว 
กอนสิ้นปงบประมาณ 

 
 สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทสบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ แผนงาน โครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตร
และดานอาชีพเสริม 

1.1 การพัฒนาดานระบบ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
เขาสูพื้นที่แปลงเกษตร 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา 4 22.22 1,103,600 43.66 กองชาง 

2. ยุทธศาสตรการพฒันาชุมชน 
หมูบานใหนาอยู 
     
 

1.1 การพัฒนาดานระบบ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ภายในหมูบานและชุมชนให 
นาอยู 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา 13 72.22 1,327,800 52.53 กองชาง 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรมทองถิ่น 
     
 

3.1 การพัฒนาดานสงเสริมและ
สนับสนุนดานงบประมาณทาง
การศึกษาทกุระดับในตำบล 

1. การศึกษา 1 5.56 96,500 3.82 
 

กองการศกึษา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  
 

- - - - - - - 

รวม - - 18 100 2,527,900 100 - 
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แบบ  ผด. 01 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขาสูพื้นท่ีแปลงเกษตร 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายแปลงเกษตรนาง
เกสร สีเทียวไทย ถึงแปลง
เกษตรนายเตียน นรบุตร บาน
ผักคำภู หมูที่ 6 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร  

119,200 บานผักคำภู 
หมูที่ 6 

กองชาง             

2 ซอมสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายบานนายแวน 
ปองศรี ถึง สามแยกถนนลูกรัง
สายวังน้ำเย็น บานนาทัน หมูที่ 
7 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย 

301,500 บานนาทัน 
หมูที่ 7 

กองชาง             

3 ซอมสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายปูตา ถึงทาง
หลวงชนบท บานหวยบุน  
หมูที่ 3 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย 

259,000 บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและดานอาชีพเสริม 
1.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขาสูพื้นท่ีแปลงเกษตร 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ซอมสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายวังน้ำเย็น  
บานนาเลา  หมูท่ี 4 
 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย 

423,900 บานนาเลา 
หมูที่ 4 

กองชาง             

รวม 4 โครงการ - 1,103,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน หมูบานใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายนายวรราช แกว
ดารา บานอูนดง  หมูที่ 1 

5,700 บานอูนดง 
หมูที่ 1 

กองชาง             

2 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายหนองสังวาลยใต
,หนองบอน,หนองดง บานหนอง
ผือ  หมูที่ 2 

13,300 บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชน หมูบาน ใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายลงเข่ือนน้ำอูน,
ซอยฮุงหวล บานหวยบุน  หมูที่ 
3 

26,700 บานหวยบุน 
หมูที่ 3 

กองชาง             

4 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สาย สปก., หนอง
ผักชี,  หนองอีโซง  บานนาเลา  
หมูที่ 4 

64,800 บานนาเลา 
หมูที่ 4 

กองชาง             

5 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สาย นาใน - หินแตก  
บานนาใน  หมูที่ 5 

11,400 บานนาใน 
หมูที่ 5 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

3. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชน หมูบาน ใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สาย วัดคริสต, นาย
ภูวนัย, นายพร  บานนาทัน   
หมูที่ 7 

45,700 บานนาทัน 
หมูที่ 7 

กองชาง             

7 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายหนองกอบง  
บานหนองผือนอย หมูที่ 8 

3,800 บานหนอง
ผือนอย 
หมูที่ 8 

กองชาง             

8 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายหนองหนองเม็ก 
, หนองยา, หนองขาวจาว, นาย
ปญญา, นาคำ บานหนองไชย
วาลย หมูที่ 10 

97,300 บานหนอง
ไชยวาลย 
หมูที่ 10 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

1. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานชุมชน หมูบาน ใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สาย คลองสงน้ำหวย
สวนปาน  บานผักคำภู   
หมูที่ 6 

25,500 บานผักคำภ ู
หมูที่ 6 

กองชาง             

10 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายอางเก็บน้ำหวย
โคก หนองหัวลิง นพค.26 สาย
หนองหมากเฮ  บานผักคำภูใหม 
หมูที่ 9 

146,000 บานผักคำภู
ใหม 

หมูที่ 9 

กองชาง             
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แบบ  ผด. 02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานชุมชน หมูบาน ใหนาอยู 
2.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมูบานและชุมชนใหนาอยู 

(1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สายอางเก็บน้ำหวย
สวนปาน สายหนองทม สาย
นายธนสิทธิ์-นายแหวน  บาน 
ผักคำภู หมูที่ 11 

75,400 บานผักคำภ ู
หมูที่ 11 

กองชาง             

12 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน สายหนองผือ-หวยบุน 
เขาเมรุบานหนองผือ บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร 

435,900 บานหนอง
ผือ หมูท่ี 2 

กองชาง             

13 กอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน เชื่อมตอถนน คสล.เดิม 
สายขางบานนางแอ กิจเจรญิ 
บานนาทัน หมูท่ี 7 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  

376,300 บานนาทัน 
หมูที่ 7 

กองชาง             

รวม 13 โครงการ - 1,327,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 กลยุทธ : การพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือ
ปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจาย
เพ่ือดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทำให
ที่ดิน สิ่งกอสรางมมีูลคาเพ่ิมข้ึน 
อันไดแก การปรับปรับปรุง
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
-ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาเลา จำนวน 
62,000 บาท 
-ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานผักคำภู จำนวน 
23,600 บาท 

96,500 ศพด.  
บานนาเลา 

ศพด. 
บานผักคำภ ู

กองการศึกษา             

รวม  1  โครงการ - 96,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02 



 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

1.ประเภทครุภัณฑ : สำนักงาน 
1.1 กลยุทธ : - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โพเดี่ยมทำดวยไมแข็ง เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโพเดี่ยมทำ
ดวยไมแข็ง จำนวน 2 ตัว 

26,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

2 โทรศัพทเคลื่อนที ่ เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ จำนวน 2 
เครื่อง 

6,000  ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

3 โซฟา เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโซฟา  
จำนวน 1 ชุด 

30,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  3  รายการ - 62,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

1.ประเภทครุภัณฑ : สำนักงาน 
1.1 กลยุทธ : - 

(2)  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โตะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะทำงาน
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 
ตัว  

10,000 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

2 เกาอี้ทำงาน  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกอี้ทำงาน 
จำนวน 1 ตัว 

2,000 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

รวม  2 รายการ - 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ  สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

1.ประเภทครุภัณฑ : สำนักงาน 
1.1 กลยุทธ : - 

(2)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โตะพรอมเกาอี้รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก  

โตะพรอมเกาอี้รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก (1 ชุด 
ประกอบดวย โตะ เกาอี้ 6ตัว)
จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 3,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
-โตะ กวางไมนอยกวา 60 ซม. 
-ยาวไมนอยกวา 55 ซม. 
-สูงไมนอยกวา 55 ซม. 
-เกาอี้ ที่นั่งกวางไมนอยกวา 25 
ซม. 
-ลึกไมนอยกวา 28 ซม. 
-สูงไมนอยกวา 54 ซม. 

24,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

รวม 1 รายการ - 24,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

2. ประเภทครุภัณฑ : การเกษตร 
2.1 กลยุทธ : - 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เลื่อยโซยนต เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซ
ยนต ขนาไมเกิน 1 แรงมา 
จำนวน 1 เครื่อง  

12,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  1  รายการ - 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

2. ประเภทครุภัณฑ : การเกษตร 
2.1 กลยุทธ : - 

(2)  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพนหมอกควัน เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพน
หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษระตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ สำนัก
งบประมาณ  

59,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  1  รายการ - 59,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

3. ประเภทครุภัณฑ : ยานพาหนะและขนสง 
3.1 กลยุทธ : - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถบรรทุกดเีซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตำ่กวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแคบ 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตำ่กวา 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้
แคบ จำนวน 1 คัน ดดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ สำนัก
งบประมาณ 

850,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  1  รายการ - 850,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ  ผด. 02/1 



 
 

1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ 
 

4. ประเภทครุภัณฑ : คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
4.1 กลยุทธ : - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานประมวลผล 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง โดย
มีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

66,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

2 เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 
เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

8,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  2 รายการ - 74,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ 
 

4. ประเภทครุภัณฑ : คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
4.1 กลยุทธ : - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานประมวลผล 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง โดย
มีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

66,000 ทต.นาใน กองคลัง             

2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดำ Network แบบที่ 1  
(28 หนา/นาที) 

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดำ Network แบบ
ที่ 1 (28 หนา/นาที) จำนวน 1 
เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

8,900 ทต.นาใน กองคลัง             

รวม  2 รายการ - 74,900 - - - - - - - - - - - - - - 
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2. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ประเภทครุภัณฑ 
 

4 .ประเภทครุภัณฑ : คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
4.1 กลยุทธ : - 

(2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  

17,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

รวม  1 รายการ - 17,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ประเภทครุภัณฑ 
 

4. ประเภทครุภัณฑ : คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
4.1 กลยุทธ : - 

(3)  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานประมวลผล 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

22,000 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

2 เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

7,500 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

รวม  2 รายการ - 29,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

-กรณีกันเงินไวแลว 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ประเภทครุภัณฑ 
 

4. ประเภทครุภัณฑ : คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
4.1 กลยุทธ : - 

(3)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมวัย 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานสำนักงาน 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง 
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

16,000 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดำ (18 หนา/นาที) 

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที)
จำนวน 6 เครื่อง สำหรับศนูย
พัฒนาเดก็เล็ก  โดยมีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

15,600 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

รวม  2 รายการ - 31,600 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. บัญชีจำนวนครุภัณฑ  สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 
-กรณีกันเงินไวแลว 

 
 

จำนวนครุภัณฑ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
ประเภทครุภัณฑ 

 

4.ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
4.1 กลยุทธ : - 

(4)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.  2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานประมวลผล  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

22,000 ทต.นาใน กองชาง             

รวม  1  รายการ - 22,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งเพ่ือการควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

  บัดนี้ เทศบาลตำบลนาใน ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณพ.ศ. 
2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  ๒๕61   ขอ 26 และขอ 27 เสร็จเรียบรอยแลว และเพ่ือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  เทศบาลตำบลนาใน  จึงประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือใชในการดำเนินงานและใชในการบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาใน  
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป   
   
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   18  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                     
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

 นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 

 

 


