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เหตุผลความจําเปน 

เหตุผลและความจํ า เปนในการเ พ่ิมเติมและเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป             

(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 3 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561         

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโคก  ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    

(พ.ศ.2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 นั้น ตอมากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินได

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยใหอุดหนุน

งบประมาณใหคณะกรรมการหมูบานดําเนินการ  และองคการบริหารสวนตําบลนาโคกไดมีความจําเปนท่ี

จะตองเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ือแกไขปญหาความเดือนรอน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาโคก ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงมีท้ังโครงการท่ียังไมไดบรรจุอยูในแผนและ

โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแลวแตบรรจุไมตรงปงบประมาณท่ีจะดําเนินการ     

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 3 เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนเปนสําคัญ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน         

พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

 สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ิน จึงพิจารณา

อนุมัติและประกาศใชตอไป 
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 สรุปรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 3  

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 

 

 โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 3 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง    

ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาโคก ดังนี ้

เพ่ิมเติมโครงการป 2561  

ตามแบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกเลียบคลองสุนัขหอน หมูท่ี 1 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

รวมระยะทางท่ีซอม 300.00 โดยใชหินคลุกจํานวน  135.00  ลูกบาศกเมตร โดยปรับเกลี่ยเรียบ 

รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต.นาโคกกําหนด ตั้งไว 71,900.- บาท 

2. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติก สายบานไร-คลองนิคม 2 หมูท่ี 1 ตําบลนาโคก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 420.00 ตารางเมตร 

เริ่มจากถนน คสล. ทางเขาวัดไรไทรทอง ไปตามเสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี         

อบต.นาโคก กําหนด ตั้งไว 179,800.- บาท 

3. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกถนนทางเขาหมูบานกิจเจริญ หมูท่ี 1 ตําบลนาโคก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 460.00 

ตารางเมตร เริ่มจากถนนเอกชัยไปตามเสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก 

กําหนด ตั้งไว 182,900.- บาท 

4. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกเลียบทางรถไฟสายบานแหลม – แมกลอง หมูท่ี 2 ตําบลนาโคก 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางท่ีไดรับความเสียหาย 270.00 เมตร จากสถานีรถไฟบานเขตเมืองไปตาม

เสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 86,000.- บาท 

5. โครงการขุดลอกคลองนาเกลือ หมูท่ี 2 ตําบลนาโคก ความกวาง 6.00 เมตร ความกวางกนคลอง 

4.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร ขุดลึกใหม 2.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 

14,300.00 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 

497,000.- บาท 

6. โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา บริเวณบานนางมยุรี วงษวรรณ หมูท่ี 2 ตําบลนาโคก ขนาด

กวาง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร พรอมฐาน รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก 

กําหนด ตั้งไว 100,000.- บาท 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับที ่3 เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561  3 
 

7. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกถนนขางท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโคก หมูท่ี 

2 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอย

กวา 354.00 ตารางเมตร เริ่มจากถนนเลียบคลองนาเกลือไปตามเสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบ

แปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 169,000.- บาท 

8. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนนเลียบคลองปูมาก หมูท่ี 3 ตําบลนาโคก ติดตั้งไฟโคม LED 

ขนาด 30 วัตต แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร จํานวน 8 ชุด  รายละเอียดตามรายการและแบบ

แปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 384,000.- บาท 

9. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกถนนแยกทางรถไฟ หมูท่ี 3 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร เริ่มจากสามแยกทาง

รถไฟบานแหลม – แมกลอง ไปตามเสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด 

ตั้งไว 99,000.- บาท 

โครงการเพ่ิมเติมป 2562 

ตามแบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการกอสรางยกระดับลาน คสล. หมูท่ี 4 ตําบลนาโคก  ลาน คสล. สําหรับติดตั้งเครื่องออก

กําลังกายกลางแจง ขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 28.00 ตารางเมตร บริเวณหนาศาลเจาพอเสือคํารณ 

รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 47,500.- บาท 

2. โครงการกอสรางยกระดับลาน คสล. หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก  ลาน คสล. สําหรับติดตั้งเครื่องออก

กําลังกายกลางแจง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 50.00 ตารางเมตร 

บริเวณลานกีฬาประจําหมูบาน รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 

73,000.- บาท 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการขุดลอกคลองเลียบทางรถไฟสายบานแหลม – แมกลอง หมูท่ี 2 ตําบลนาโคก ความกวาง 

6.00 เมตร ความกวางกนคลอง 3.50 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร ขุดลึกใหม 1.90 เมตร ระยะทาง 

2,900.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 14,514.50 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี 

อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 500,000.- บาท 

2. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนนเลียบคลองปูมาก หมูท่ี 3 ตําบลนาโคก ติดตั้งไฟโคม LED 

ขนาด 30 วัตต แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร จํานวน 10 ชุด  รายละเอียดตามรายการและแบบ

แปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 480,000.- บาท (ป 2562 – 2564) 
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3. โครงการขุดลอดคลองปูมาก หมูท่ี 3 ตําบลนาโคก ความกวาง 4.00 เมตร ความกวางกนคลอง 

3.00 เมตร ลึกเดิม 0.65 เมตร ขุดลึกใหม 2.00 เมตร ระยะทาง 1,950.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 

10,267.00 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 

313,300.- บาท 

4. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนนเลียบคลองรางจันทร หมูท่ี 4 ตําบลนาโคก ติดตั้งไฟโคม LED 

ขนาด 30 วัตต แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร จํานวน 10 ชุด  รายละเอียดตามรายการและแบบ

แปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 480,000.- บาท (ป 2562 – 2564) 

5. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกภายในหมูบานหมูท่ี 4 ตําบลนาโคก ปรับปรุงถนนเดิม 

โดยลาดยางแอสฟลทติกทับหนา ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาด

กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร  ชวงท่ี 3 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร     

หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,325.00 ตารางเมตร เริ่มสรางจากถนนทางเขาหมูบานชายทะเลรางจันทรไปตาม

เสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 497,000.- บาท 

6. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนนเลียบคลองนิคม 2 หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก ติดตั้งไฟโคม LED 

ขนาด 30 วัตต แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร จํานวน 10 ชุด  รายละเอียดตามรายการและแบบ

แปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 480,000.- บาท (ป 2562 – 2564) 

7. โครงการปรับปรุงเข่ือนหินใหญ บริเวณปากคลองนิคม 2 หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก สันเข่ือนเดิมกวาง 

1.00 เมตร สูงเดิม 0.50 เสริมเข่ือนใหม สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร ระยะทาง 100.00 

เมตร โดยใชหินใหญจํานวน 120.00 ลูกบาศกเมตร พรอมฉาบคอนกรีตทับหนาหนา 0.05 เมตร เริ่มสราง

จากปากคลองนิคม 2 ติดทะเลไปตามเสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก 

กําหนด ตั้งไว 211,700.- บาท 

8. โครงการกอสรางเข่ือนเข็มตัว L เพ่ือปองกันตลิ่งพัง เลียบคลองเขตเมือง หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก  

เข่ือนเข็มรูปตัว L ยาว 8.00 เมตร  จํานวน 145 ตน ระยะทาง 29.00  เริ่มสรางตอจากเข่ือนรูปตัว L ท่ี 

อบต. นาโคก สรางไวเดิม รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 484,000.- 

บาท  

แผนงานการพาณิชย 

1. โครงการปรับปรุงทอประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 1 ตําบลนาโคก เปลี่ยนทอประปาหมูบานเดิม 

โดยใชทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 13.5 มิลลิเมตร จํานวน 800 ทอน รายละเอียดตามรายการและแบบ

แปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 300,000.-  บาท  
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 โครงการเพ่ิมเติม ป 2561 – 2564 

ตามแบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ  ตั้งไว  27,900.- บาท 

 โครงการเพ่ิมเติม ป 2561 – 2564 

ตามแบบ ผ. 02 สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร

ประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 

         แผนงานสาธารณสุข 

 1.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข     ตั้งไว 120,000.- บาท 

โครงการเปล่ียนแปลง จากป 2561 ไปบรรจุป 2562, 2563,2564 

ตามแบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกเขาหมูบานหมูท่ี 1 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,750.00 ตารางเมตร (เริ่มสราง

จากถนนลาดยางแอสฟลทติกท่ี อบต. นาโคก สรางไวเดิม)  งบประมาณ  2,630,000.- บาท (บรรจุป 

2561)  เปลี่ยนแปลงเปน  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสายทางเขาวัดบานไรไทรทอง หมูท่ี 1 

ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

1,250.00 ตารางเมตร เริ่มสรางจากถนนเอกชัยไปตามเสนทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี 

อบต. นาโคก กําหนด  ตั้งไว 497,000.- บาท (กอสรางเปนชวงๆบรรจุป 2562 – 2564) 

2. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกเขาหมูบาน หมูท่ี 1 ตําบลนาโคก  ขนาดกวาง 2.50 

เมตรต ระยะทาง 387.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 967.50 ตารางเมตร (เริ่ม

สรางจากถนนาดยางแอสฟลทติกไปทางสะพาน คสล.ขามคลองนิคม 2 ไปตามเสนทาง) งบประมาณ 

532,000.- บาท (บรรจุป) เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสายปูสงวน ฉุยรักษ 

หมูท่ี 1 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 975.00 ตาราง

เมตร เริ่มจากบริเวณบานนายวันชัย หุลิ้น ไปตามเสนทาง  รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต.   

นาโคก กําหนด  ตั้งไว 489,000.- บาท (บรรจุป 2562) 
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3. โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. ขางโรงเรียนบานนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) หมูท่ี 3 ตําบล

นาโคก  ถนนขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 700.00 

ตารางเมตร พรอมสรางรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 161.00 เมตร (เริ่มสรางตอ

จากถนนขางโรงเรียนบานนาโคก (นาเกลือกสัมพันธ) ไปตามเสนทาง  ตั้งไว 700,000.- บาท (บรรจุ ป 

2561) เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา ถนนขางโรงเรียนบาน   

นาโคก (นาเกลือสัมพันธ) หมูท่ี 3 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 015 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 925.00 ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร เริ่มสรางจากบริเวณ บานนายปราโมทย ลือบางใหญไปตามเสนทาง 

รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 739,000.-  บาท (บรรจุป 2562) 

4. โครงการปรับปรุงเข่ือนหินใหญ หมูท่ี 4 ตําบลนาโคก  เข่ือนบริเวณหมูบานชายทะเลรางจันทร     

ตั้งไว 500,000.- บาท (บรรจุป 2561) เปลี่ยนแปลงเปน โครงการปรับปรุงเข่ือนหินใหญ เพ่ือปองกันน้ํา

ทวม ภายในหมูบานชายทะเลรางจันทร หมูท่ี 4 ตําบลนาโคก ชวงท่ี 1 ฉาบคอนกรีตทับหนาเข่ือนหินใหญ สัน

เข่ือนกวาง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ระยะทาง 123.00 เมตร บริเวณวัดรางจันทรสามัคคีธรรม ชวงท่ี 2 

เสริมเข่ือนหินใหญ สันเข่ือนกวาง 0.80 เมตร สูง 1.00 เมตร ระยะทาง 12.00 เมตร และสันเข่ือนกวาง 

0.80 เมตร สูง 0.50 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร พรอมฉาบคอนกรีตทับหนาหนา 0.05 เมตร โดยใชหิน

ใหญ จํานวน 31.00 ลูกบาศกเมตร บริเวณศาลาเอนกประสงค  รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี 

อบต. นาโคก กําหนด ตั้งไว 77,900.- บาท  (ป 2562) 

5. โครงการปรับปรุงเข่ือนหินใหญ หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก  บริเวณภายในหมูบานชายทะเลโรงกุง    

ตั้งไว 500,000.- บาท (บรรจุป 2561) เปลี่ยนแปลงเปน  โครงการปรับปรุงเข่ือนหินใหญ เพ่ือปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพัง บริเวณศาลพอขุน หมูท่ี 5  ตําบลนาโคก สันเข่ือนเดิมกวาง 1.00 เมตร สูงเดิม 1.20 เมตร 

เสริมเข่ือนใหมสันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร สูง 1.70 เมตร ระยะทาง 187.00 เมตร โดยใชหินใหญจํานวน 

350.00 ลูกบาศกเมตร พรอมฉาบคอนกรีตทับหนาหนา 0.05 เมตร เริ่มจากหลังศาลพอขุนไปตามเสนทาง 

รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี    อบต. นาโคก กําหนด  ตั้งไว 596,000.- บาท (ป 2562) 

6. โครงการกอสรางเข่ือนเพ่ือปองกันตลิ่งพังเลียบคลองราชเดชะ หมูท่ี 6 ใชเข็มตัว L  ยาว 6.00 

เมตร จํานวน 3,600ตน ระยะทาง 720.00 เมตร เริ่มสรางตอจากเข่ือนเข็มรูปตัว L ท่ี อบต. นาโคก สรางไว

เดิม ไปตามเสนทาง  ตั้งไว 11,880,000.- บาท (บรรจุอยูในแบบ ผ.03 ป 2561) เปลี่ยนแปลงเปน 

โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพังเลียบคลองราชเดชะ หมูท่ี 6 ตําบลนาโคก เข่ือนเข็มรูปตัว L ยาว 6.00 

เมตร ระยะทาง 37.00 เมตร เริ่มสรางตอจากเข่ือนรูปตัว L ท่ี อบต. นาโคก สรางไวเดิม ไปตามเสนทาง 

รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด  ตั้งไว 493,000.- บาท (ป 2562 – 

2564) 
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7. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกเขาหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร (เริ่มจาก

ถนนบริเวณวัดปจจันตารามไปตามเสนทาง ) ตั้งไว 533,000.- บาท (บรรจุป 2561) เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสายบานสุนัขหอน หมูท่ี 6 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,250.00 ตารางเมตร เริ่มจากหนา

วัดปจจันตารามไปตามเสนทาง  รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กําหนด  ตั้งไว 

497,000.- บาท (ป 2562 – 2564) 

 ตามแบบ ผ. 03 สําหรับประสานองคการบริหารสวนจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการกอสรางเข่ือนเข็มตัว L เพ่ือปองกันตลิ่งพัง เลียบคลองเขตเมือง หมูท่ี 2 , หมูท่ี 6,       
หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก   

- ชวงท่ี 1 เข่ือนเข็มรูปตัว L ยาว 9.00 เมตร  จํานวน 8,150 ตน ระยะทาง  1,630.00 เริ่ม
จากถนนเอกชัยถึงทางรถไฟสายบานแหลม – แมกลอง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี           
อบต.นาโคก กําหนด ตั้งไว 31,296,000.- บาท  (ป 2562) 

- ชวงท่ี 2 เข่ือนเข็มรูปตัว L ยาว 9.00 เมตร  จํานวน 4,900 ตน ระยะทาง  980.00 เริ่ม
จากทางรถไฟสายบานแหลม – แมกลอง ถึงถนนพระราม 2 รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. 
นาโคก กําหนด ตั้งไว 18,816,000.- บาท (ป 2563) 

- ชวงท่ี 3 เข่ือนเข็มรูปตัว L ยาว 9.00 เมตร  จํานวน 10,300 ตน ระยะทาง  2,060.00 
เริ่มจากถนนพระราม 2 ถึงวัดราษฎรธรรมาราม รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก 
กําหนด ตั้งไว 39,552,000.- บาท (ป 2564) 

2. โครงการกอสรางปรับปรุงราวสะพาน คสล.ขามคลองสายเมน หมูท่ี 5 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 490.00 ตารางเมตร ปรับปรุงบริเวณแยกคลองเขต
เมือง  ตั้งไว 7,200,000.- บาท  (บรรจุป 2561) เปลี่ยนแปลงเปน โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขาม
คลองสายเมน หมู 5 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พรอมทางเดินเทาขางละ 
1.00 เมตร สรางบริเวณสะพานขามคลองสายเมน  ตั้งไว 7,500,000.- บาท  (บรรจุป 2562) 

 ตามแบบ ผ. 08 บัญชีครุภัณฑ 

 ป 2561 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท ครุภัณฑดับเพลิง 

1. ขอแยกสามทางแบบมีวาลว เปด-ปด จํานวน 1 อัน งบประมาณ  6,000.-  บาท 

2. หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน จํานวน  1 อัน งบประมาณ  15,000.-  บาท 

 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. เครื่องแสกนเนอร  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  3,100.-  บาท 
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 ประเภท ครุภัณฑอ่ืนๆ 
1. เลื่อยยนต ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา  แผนบังคับโซไมนอยกวา 22 นิ้ว เครื่องยนต

เบนซิน 2 จังหวะ   จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000.- บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท ครุภัณฑกอสราง 

1. เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.- บาท 
 ป 2562 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.-  บาท 
2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ขนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 12,000.- บาท 
 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 

1. ตูวางแฟม 4 ชั้น 40 ชอง มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตู  งบประมาณ 7,000.- บาท 
2. โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว  งบประมาณ 6,000.-  บาท 
3. เกาอ้ีพนักพิงมีท่ีทาวแขน มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 3,000.- บาท 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี สําหรับภายนอกอาคาร 
จํานวน 9 จุด งบประมาณ 297,000.-  บาท 

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง  จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 
48,000.- บาท 
 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

1. โทรทัศน LED ความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 
งบประมาณ 26,200.-  บาท 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท ครุภัณฑกีฬา 

1. เครื่องออกกําลังกายกลางแจง แบบโครงสรางเหล็ก จํานวน 10 เครื่อง งบประมาณ 
250,000.- บาท 

2. เครื่องออกกําลังกายกลางแจง แบบแสตนเลส จํานวน 7 เครื่อง งบประมาณ 700,000.-
บาท 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑)ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2)ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - ๐ 0

2.2 แผนงานความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

2.3 แผนงานงบกลาง

รวมยุทธศาสตรที่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 3 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖1 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖๔ รวม 4 ป

แบบ ผ.07 

แบบ ผ.07 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 10

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข กีฬา และ

นันทนาการ

4.1 แผนงานสาธารณสุข ๒ 147,900 ๒ 147,900 ๒ 147,900 ๒ 147,900 ๘ 591,600

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - ๒ 120,500 - - - - ๒ 120,500

4.3 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 4 ๒ 147,900 ๔ 268,400 ๒ 147,900 ๒ 147,900 ๑๐ 712,100

5)ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

5.2 แผนงานการพาณิชย - - ๑ 300,000 - - - - ๑ 300,000

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน ๙ 1,769,600 ๑๗ 45,630,600 ๗ 21,743,000 ๗ 42,479,000 ๔๐ 111,622,200

รวมยุทธศาสตรที่ 5 ๙ 1,769,600 ๑๘ 45,930,600 ๗ 21,743,000 ๗ 42,479,000 ๔๑ 111,922,200

6)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - -

6.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 6 ๐ ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 0

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร 11 1,917,500 22 46,199,000 9 21,890,900 9 42,626,900 51 112,634,300

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖1 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖๔ รวม 4 ป

แบบ ผ.07 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 4   การพัฒนาสาธารสุข กีฬาและนันทนาการ
   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

  แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการ  - ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน 27,900 - - - สุนัข/แมวทุกตัว สัตวในพื้นที่ปลอดโรค กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบาฯ สัตวปลอดโรค และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ไดรับการฉีด และประชาชนในพื้นที่
คนปลอดภัยจาก จํานวน 775  ตัวๆละ 30 บาท วัคซีนควบคุมโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

โรคพิษสุนัขบาฯ  - สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตว ปละ 2 ครั้ง
ตามจํานวนสุนัขและแมว
ตัวละ 3 บาท/ครั้ง

27,900 0 0 0รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 12

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
    แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกเลียบ เพื่อซอมแซมถนน ซอมแซมถนนหินคลุก 71,900 - - - ตามแบบกองชางประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองสุนัขหอน หมูที่ 1 ตําบลนาโคก ที่ไดรับความเสียหาย ขนาดกวาง 3.00 เมตร อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัย

ใหอยูในสภาพพรอม รวมระยะทางที่ซอม 300.00 ในการสัญจร

ใชงาน เมตร โดยใชหินคลุก จํานวน

135.00 ลูกบาศกเมตร
โดยปรับเกลี่ยเรียบ

2 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส- เพื่อซอมแซมถนน ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติก 179,800 - - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ฟลทติก สายบานไร-คลองนิคม 2 ที่ไดรับความเสียหาย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัย

หมูที่ 1 ตําบลนาโคก ใหอยูในสภาพพรอม 105.00 เมตร หนา 0.05 ในการสัญจร

ใชงาน เมตร  หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา

420.00 ตารางเมตร เริ่มจาก

ถนน คสล. ทางเขาวัดไรไทรทอง

ไปตามเสนทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อซอมแซมถนน ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติก 182,900 - - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนทางเขาหมูบานกิจเจริญ หมูที่ 1 ที่ไดรับความเสียหาย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัย

ตําบลนาโคก ใหอยูในสภาพพรอม 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ในการสัญจร

ใชงาน หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 460.00

ตารางเมตร เริ่มจากถนน

เอกชัยไปตามเสนทาง

4 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกเลียบ เพื่อซอมแซมถนน ซอมแซมถนนหินคลุก 86,000 - - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ที่ไดรับความเสียหาย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัย

หมูที่ 2 ตําบลนาโคก ใหอยูในสภาพพรอม ที่ไดรับความเสียหาย 270.00 ในการสัญจร

ใชงาน เมตร จากสถานีรถไฟบาน

เขตเมืองไปตามเสนทาง

5 โครงการขุดลอกคลองนาเกลือ หมูที่ 2 เพื่อใหมีทางสําหรับ ขุดลอกคลอง ความกวาง 497,000 - - - ตามแบบกองชาง มีระบบระบายน้ําที่ดี กองชาง

ตําบลนาโคก ระบายน้ํา และลําคลอง 6.00 เมตร ความกวางกนคลอง อบต.นาโคก ประชาชนสามารถใช

ไมตื้นเขิน สามารถ 4.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร น้ําประกอบอาชีพได

ใชน้ําในลําคลอง ขุดลึกใหม 2.00 เมตร ระยะทาง

ประกอบอาชีพได 2,500.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

14,300.00 ลูกบาศกเมตร

6 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางประตูระบายน้ํา 100,000 - - - ตามแบบกองชาง สามารถแกไขปญหาน้ําทวม กองชาง

บริเวณบานนางมยุรี วงษวรรณ ขังภายในหมูบาน ขนาด 2.00x3.00 เมตร อบต.นาโคก ขังในชวงหนาฝน หรือ

หมูที่ 2 ตําบลนาโคก หมูที่ 2และหมูที่ 3 พรอมฐาน ชวงน้ําทะเลหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่ออํานวยความสะดวก ถนนลาดยางแอสฟลทติก 169,000 - - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง
ถนนขางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และความปลอดภัย ขนาดกวาง 3.00 เมตร อบต.นาโคก สะดวกและความปลอดภัย

นาโคก หมูที่ 2 ตําบลนาโคก ในการเดินทาง ระยะทาง 118.00 เมตร ในการสัญจร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนอยกวา 354.00 

ตารางเมตร เริ่มจากถนน

เลียบคลองนาเกลือไปตามเสนทาง

8 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนน เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งไฟโคม LED ขนาด 30 384,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เลียบคลองปูมาก  หมูที่ 3 ตําบลนาโคก ในการเดินทางของ วัตต แบบโซลาเซลล ขนาด ประโยชน สะดวกในการเดินทางเวลา

ประชาชนในเวลา เสาสูง 6.00 เมตร จํานวน กลางคืน
กลางคืน 8 ชุด บริเวณถนนเลียบ

คลองปูมากไปตามเสนทาง

9 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่ออํานวยความสะดวก ถนนลาดยางแอสฟลทติก 99,000 - - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง
ถนนแยกทางรถไฟ หมูที่ 3 ตําบลนาโคก และความปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 เมตร อบต.นาโคก สะดวกและความปลอดภัย

ในการเดินทาง ระยะทาง 50.00 เมตร ในการสัญจร
หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา
250.00 ตารางเมตร เริ่มจาก

บริเวณบานนายเอนก เอกพยงค

ถึงถนนลาดยางแอสฟลทติก
ที่ อบต. นาโคก สรางไวเดิม

1,769,600 0 0 0รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 4   การพัฒนาสาธารสุข กีฬาและนันทนาการ
   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางยกระดับลาน คสล. เพื่อใหมีสถานที่ ลาน คสล. สําหรับติดตั้ง - 47,500 - - จํานวนผูใช ประชาชนในพื้นที่มี กองการศึกษาฯ

หมูที่ 4 ตําบลนาโคก สําหรับใชติดตั้ง เครื่องออกกําลังกายกลาง ประโยชน สถานที่สําหรับออก

เครื่องออกกําลังกาย แจง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา กําลังกาย และเครื่อง

กลางแจง และปองกัน 28.00 ตารางเมตร ออกกําลังกายไมไดรับ

น้ําทะเลหนุนสูงทวม บริเวณหนาศาลเจาพอเสือ ความเสียหายจากน้ําทะเล

เครื่องออกกําลังกาย คํารณ หนุนสูง

2 โครงการกอสรางยกระดับลาน คสล. เพื่อใหมีสถานที่ ลาน คสล. สําหรับติดตั้ง - 73,000 - - จํานวนผูใช ประชาชนในพื้นที่มี กองการศึกษาฯ

หมูที่ 5 ตําบลนาโคก สําหรับใชติดตั้ง เครื่องออกกําลังกายกลาง ประโยชน สถานที่สําหรับออก

เครื่องออกกําลังกาย แจง ขนาดกวาง 5.00 เมตร กําลังกาย และเครื่อง

กลางแจง และปองกัน ยาว 10.00 เมตร หรือ ออกกําลังกายไมไดรับ

น้ําทะเลหนุนสูงทวม พื้นที่ไมนอยกวา 50.00 ความเสียหายจากน้ําทะเล

เครื่องออกกําลังกาย ตารางเมตร บริเวณลาน หนุนสูง

กีฬาประจําหมูบาน

0 120,500 0 0รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 4   การพัฒนาสาธารสุข กีฬาและนันทนาการ
   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

  แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการ  - ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน - 27,900 27,900 27,900 สุนัข/แมวทุกตัว สัตวในพื้นที่ปลอดโรค กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบาฯ สัตวปลอดโรค และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ไดรับการฉีด และประชาชนในพื้นที่
คนปลอดภัยจาก จํานวน 775  ตัวๆละ 30 บาท วัคซีนควบคุมโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

โรคพิษสุนัขบาฯ  - สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตว ปละ 2 ครั้ง
ตามจํานวนสุนัขและแมว
ตัวละ 3 บาท/ครั้ง

0 27,900 27,900 27,900รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 17

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
    แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกคลองเลียบทางรถไฟ เพื่อใหมีทางสําหรับ ขุดลอกคลอง ความกวาง - 500,000 - - ตามแบบกองชาง มีระบบระบายน้ําที่ดี กองชาง

สายบานแหลม-แมกลอง หมูที่ 2 ระบายน้ํา และลําคลอง 5.00 เมตร ความกวางกนคลอง อบต.นาโคก ประชาชนสามารถใช

ตําบลนาโคก ไมตื้นเขิน สามารถ 3.50 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร น้ําประกอบอาชีพได

ใชน้ําในลําคลอง ขุดลึกใหม 1.90 เมตร ระยะทาง

ประกอบอาชีพได 2,900.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

14,514.50 ลูกบาศกเมตร
เริ่มจากคลองนิคม 1
ไปตามเสนทาง

2 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เลียบ เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งไฟโคม LED ขนาด 30 - 480,000 480,000 480,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองปูมาก  หมูที่ 3 ตําบลนาโคก ในการเดินทางของ วัตต แบบโซลาเซลล ขนาด ประโยชน สะดวกในการเดินทางเวลา

ประชาชนในเวลา เสาสูง 6.00 เมตร จํานวน กลางคืน

กลางคืน 10 ชุด บริเวณถนนเลียบ

คลองปูมากไปตามเสนทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการขุดลอกคลองปูมาก หมูที่ 3 เพื่อใหมีทางสําหรับ ขุดลอกคลอง ความกวาง - 313,000 - - ตามแบบกองชาง มีระบบระบายน้ําที่ดี กองชาง

ตําบลนาโคก ระบายน้ํา และลําคลอง 4.00 เมตร ความกวางกนคลอง อบต.นาโคก ประชาชนสามารถใช

ไมตื้นเขิน สามารถ 3.00 เมตร ลึกเดิม 0.65 เมตร น้ําประกอบอาชีพได

ใชน้ําในลําคลอง ขุดลึกใหม 2.00 เมตร ระยะทาง

ประกอบอาชีพได 1,950.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

10,267.00 ลูกบาศกเมตร

4 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เลียบ เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งไฟโคม LED ขนาด 30 - 480,000 480,000 480,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองรางจันทรหมูที่ 4 ตําบลนาโคก ในการเดินทางของ วัตต แบบโซลาเซลล ขนาด ประโยชน สะดวกในการเดินทางเวลา

ประชาชนในเวลา เสาสูง 6.00 เมตร จํานวน กลางคืน

   กลางคืน 10 ชุด

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงถนน คสล. เดิม โดย - 497,000 - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 4 ตําบลนาโคก และความปลอดภัย ลาดยางแอสฟทสติกทับหนา อบต.นาโคก สะดวกและความปลอดภัย

ในการเดินทาง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ในการสัญจร

ระยะทาง 200.00 เมตร

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ระยะทาง 50.00 เมตร

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 5.00เมตร

ระยะทาง 35.00 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

1,325.00 ตารางเมตร

เริ่มสรางจากถนนทางเขาหมูบาน

ชายทะเลรางจันทรไปตามเสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เลียบ เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งไฟโคม LED ขนาด 30 - 480,000 480,000 480,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองนิคม 2 หมูที่ 5 ตําบลนาโคก ในการเดินทางของ วัตต แบบโซลาเซลล ขนาด ประโยชน สะดวกในการเดินทางเวลา

ประชาชนในเวลา เสาสูง 6.00 เมตร จํานวน กลางคืน

กลางคืน 10 ชุด

7 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ - 211,700 - - ตามแบบกองชาง สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง

บริเวณปากคลองนิคม 2 หมูที่ 5 พังทลายของดิน และ สันเขื่อนเดิมกวาง 1.00 เมตร อบต.นาโคก กัดเซาะตลิ่งและปองกัน

ตําบลนาโคก ปองกันน้ําทวม สูงเดิม 0.50 เมตร เสริมเขื่อน น้ําทวมหมูบาน

ใหม สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร

สูง 1.00 เมตร ระยะทาง 

100.00 เมตร โดยใชหินใหญ

จํานวน 120.00 ลูกบาศกเมตร

พรอมฉาบคอนกรีตทับหนาหนา 

0.05 เมตร เริ่มสรางจาก

ปากคลองนิคม 2 ติดทะเล 

ไปตามเสนทาง

8 โครงการกอสรางเขื่อนเข็มตัว L เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ กอสรางเขื่อนเข็มรูปตัว L - 484,000 - - ตามแบบกองชาง สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง

เพื่อปองกันตลิ่งพัง เลียบคลองเขตเมือง พังทลายของดิน และ ยาว 8.00 เมตร จํานวน อบต.นาโคก กัดเซาะตลิ่งและปองกัน

หมูที่ 5 ตําบลนาโคก ปองกันน้ําทวม 145 ตน ระยะทาง 29.00 น้ําทวมหมูบาน

เมตร เริ่มสรางตอจากเขื่อน

รูปตัว L ที่ อบต.นาโคก

สรางไวเดิม 

0 3,445,700 1,440,000 1,440,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
    แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงทอประปาภายใน เพื่อใหการจายน้ํา เปลี่ยนทอประปา PVC - 300,000 - - ตามแบบกองชาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูบาน หมูที่ 1 ตําบลนาโคก ประปามีประสิทธิภาพ เดิม โดยใชทอ PVC ขนาด อบต.นาโคก ใชอยางเพียงพอและ

เพิ่มมากขึ้น  2 นิ้ว ความหนา 13.3 ม.ม. ทั่วถึง

จํานวน 800 ทอน 

0 300,000 0 0รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
    แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อความสะดวกและ ขนาดกวาง 5.00 เมตร 2,630,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เขาหมูบาน หมูที่ 1 ตําบลนาโคก ความปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,350.00 เมตร ประโยชน สะดวกและความปลอดภัย

เดินทาง หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ในการสัญจร
รวมไมนอยกวา 6,750.00
ตารางเมตร (เริ่มสรางจาก
ถนนลาดยางแอสฟลทติกที่
อบต.นาโคก สรางไวเดิม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลก

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส- เพื่อความสะดวกและ ลาดยางแอสฟลทติกทับหนา - 497,000 497,000 497,000 ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ฟลทติกสายทางเขาวัดบานไรไทรทอง ความปลอดภัยในการ ถนน คสล. เดิม อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัยใน

หมูที่ 1 ตําบลนาโคก เดินทาง ขนาดกวาง 5.00 เมตร การใชเสนทางคมนาคม
ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
รวมไมนอยกวา 1,250.00
ตารางเมตร เริ่มสรางจากถนน
เอกชัยไปตามเสนทาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 1 หนาที่ 65  เปลี่ยนแปลงเปน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 22

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส- เพื่อความสะดวกและ ขนาดกวาง 2.50 เมตร 532,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง
ฟลทติกเขาหมูบาน หมูที่ 1 ตําบลนาโคก ความปลอดภัยแกผู ระยะทาง 387.00 เมตร ประโยชน สะดวกและความปลอดภัย

สัญจร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ในการสัญจร
รวมไมนอยกวา 967.50
ตารางเมตร (เริ่มสรางจาก
ถนนลาดยางแอสฟลทติกไปทาง

สะพาน คสล.ขามคลองนิคม2 

ไปตามเสนทาง)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส- เพื่อความสะดวกและ ถนนลาดยางแอสฟลทติก - 489,000 - - ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ฟลทติกสายปูสงวน ฉุยรักษ หมูที่ 1 ความปลอดภัยในการ ขนาดกวาง 3.00 เมตร อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัยใน

ตําบลนาโคก เดินทาง ระยะทาง 325.00 เมตร การใชเสนทางคมนาคม
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
รวมไมนอยกวา 975.00
ตารางเมตร เริ่มสรางจากบริเวณ

บานนายวันชัย หุลิ้น ไปตาม

เสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 2 หนาที่ 65  เปลี่ยนแปลงเปน

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. เพื่ออํานวยความสะดวก ถนนขนาดกวาง 5.00 เมตร 700,000 - - - จํานวนผูไดรับ สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง
ขางโรงเรียนบานนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) และความปลอดภัย ยาว 140.00 เมตร หนา ประโยชน กัดเซาะตลิ่งพังอาจจะ

หมูที่ 3 ตําบลนาโคก ในการเดินทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ทําใหเกิดอันตรายได
700.00 ตารางเมตร พรอมสราง

รางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร

ยาว 161.00 เมตร(เริ่มสราง
ตอจากถนนขางโรงเรียนบานนาโคก

(นาเกลือสัมพันธ) ไปตามเสนทาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ยกระดับถนน คสล. ขนาดกวาง - 739,000 - - ตามแบบกองชาง ประชาชนสามารถ กองชาง

พรอมรางระบายน้ํา ถนนขางโรงเรียน และอํานวยความ 5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 อบต.นาโคก ใชเสนทางในการสัญจร

บานนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) หมูที่ 3 สะดวกในการเดินทาง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไดสะดวก น้ําไมทวมขัง

ตําบลนาโคก ไมนอยกวา 925.00 ตารางเมตร

พรอมรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ระยะทาง 220.00 เมตร เริ่ม

สรางบริเวณบานนายปราโมทย

ลือบางใหญ ไปตามเสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 14 หนาที่ 71  เปลี่ยนแปลงเปน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ หมูที่ 4 เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ เขื่อนบริเวณหมูบานชายทะเล 500,000 - - - จํานวนผูไดรับ สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง

ตําบลนาโคก พังทลายของดิน และ รางจันทร ประโยชน กัดเซาะตลิ่งพังอาจจะ
ปองกันน้ําทวม ทําใหเกิดอันตรายได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ เพื่อ เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ ดังนี้ - 77,900 - - ตามแบบกองชาง สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง
ปองกันน้ําทวม ภายในหมูบานชายทะเล พังทลายของดิน และ  - ชวงที่ 1 ฉาบคอนกรีตทับหนา อบต.นาโคก กัดเซาะตลิ่งและปองกัน

รางจันทร หมูที่ 4 ตําบลนาโคก ปองกันน้ําทวม เขื่อนหินใหญ สันเขื่อนกวาง น้ําทวมหมูบาน
0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร 
ระยะทาง 123.00 เมตร 
บริเวณวัดรางจันทรสามัคคีธรรม

 - ชวงที่ 2 เสริมเขื่อนหินใหญ

สันเขื่อนกวาง 0.80 เมตร สูง

1.00 เมตร ระยะทาง 12.00 

เมตร และสันเขื่อนกวาง 0.80

เมตร สูง 0.50 เมตร ระยะทาง

26.00 เมตร พรอมฉาบคอนกรีต

ทับหนา หนา 0.05 เมตร โดย

ใชหินใหญ จํานวน 31.00 

ลูกบาศกเมตร บริเวณศาลา

เอนกประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 17 หนาที่ 73  เปลี่ยนแปลงเปน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 25

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ หมูที่ 5 เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ บริเวณภายในหมูบานชายทะเล 500,000 - - - จํานวนผูไดรับ สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง

ตําบลนาโคก พังทลายของดิน และ โรงกุง ประโยชน กัดเซาะตลิ่งพังอาจจะ

ปองกันน้ําทวม ทําใหเกิดอันตรายได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ เพื่อ เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ - 596,000 - - ตามแบบกองชาง สามารถลดปญหาน้ํา กองชาง

ปองกันน้ําทวมและตลิ่งพัง บริเวณ พังทลายของดิน และ สันเขื่อนเดิมกวาง 1.00 เมตร อบต.นาโคก กัดเซาะตลิ่งและปองกัน

ศาลพอขุน หมูที่ 5 ตําบลนาโคก ปองกันน้ําทวม สูงเดิม 1.20 เมตร เสริมเขื่อน น้ําทวมหมูบาน

ใหมสันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร 

สูง 1.70 เมตร ระยะทาง 

187.00 เมตร โดยใชหินใหญ

จํานวน 350.00 ลูกบาศกเมตร

พรอมฉาบคอนกรีตทับหนา

หนา 0.05 เมตร เริ่มจาก

หลังศาลพอขุนไปตามเสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 22 หนาที่ 75  เปลี่ยนแปลงเปน



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 26

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง ใชเข็มตัว L ยาว 6.00 เมตร 11,880,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เลียบคลองราชเดชะ หมูที่ 6 จํานวน 3,600 ตน ระยะทาง ประโยชน ปลอดภัยในการเดินทาง อบต.นาโคก

(บรรจุอยูใน ผ.03) 720.00 เมตร เริ่มสรางตอ

จากเขื่อนเข็มรูปตัว L ที่ อบต.

นาโคก สรางไวเดิม ไปตาม

เสนทาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง เขื่อนเข็มรูปตัว L ยาว 6.00 - 493,000 493,000 493,000 ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

เลียบคลองราชเดชะ หมูที่ 6 ตําบล ประชาชนไดรับความ เมตร จํานวน 185 ตน อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัยใน

นาโคก สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 37.00 เมตร การใชเสนทางคมนาคม

ในการเดินทาง เริ่มสรางตอจากเขื่อนรูปตัว L 

ที่ อบต.นาโคก สรางไวเดิมไป

ตามเสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)  (ผ.03) ขอที่ 7 หนาที่ 95  เปลี่ยนแปลงเปน บรรจุใน ผ. 01



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 27

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่ออํานวยความ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 533,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เขาหมูบาน หมู 6 ตําบลนาโคก สะดวกและความ 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ประโยชน สะดวกและความปลอดภัย

ปลอดภัยในการเดินทาง หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา ในการเดินทาง
1,500.00 ตารางเมตร
(เริ่มจากถนนบริเวณวัดปจจันตาราม

ไปตามเสนทาง)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ลาดยางแอสฟลทติก ทับหนา - 497,000 497,000 497,000 ตามแบบกองชาง ประชาชนไดรับความ กองชาง
สายบานสุนัขหอน หมูที่ 6 ตําบลนาโคก และอํานวยความ ถนน คสล. เดิม ขนาดกวาง อบต.นาโคก สะดวกและปลอดภัยใน

สะดวกในการเดินทาง 5.00 เมตร ระยะทาง 250.00 การใชเสนทางคมนาคม
ของประชาชน เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนอยกวา 1,250.00 
ตารางเมตร เริมจากหนาวัด
ปจจันตารามไปตามเสนทาง

0 3,388,900 1,487,000 1,487,000

 

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)  ขอที่ 26 หนาที7่6  เปลี่ยนแปลงเปน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 28

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 4   การพัฒนาสาธารสุข กีฬาและนันทนาการ

   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

๑ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อดําเนินการตาม อุดหนุนคณะกรรมการ 120,000 120,000 120,000 120,000 คณะกรรมการหมูบาน ประชาชนไดรับความ กองสาธารสุขฯ คณะกรรมการ

นโยบายกรมสงเสริม หมูบาน จํานวน 6 หมูบาน จํานวน 6 หมูบาน รูดานสาธารณสุขตาม หมูบาน

การปกครองทองถิ่น หมูบานละ 20,000 บาท ไดรับการอุดหนุน พระราชดําริ ทั้ง 6 หมูบาน

เกี่ยวกับการดําเนินการ โดยแตละหมูบานจัด เงินงบประมาณและ

โครงการพระราชดําริ ทําโครงการขอรับเงิน ดําเนินการตามวัตถุประสงค

ดานสาธารสุข อุดหนุนโครงการพระราช ที่กําหนด

ดําริที่เกี่ยวของกับงาน

ดานสาธารณสุข จํานวน

หมูบานละไมนอยกวา

3 โครงการ

120,000 120,000 120,000 120,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 29

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
    แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางเขื่อนเข็มตัว L เพื่อปองกันการพังทลาย ชวงที่ 1 เขื่อนเข็มรูปตัว L - 31,296,000 - - จํานวนผูไดรับ ลดการพังทลายของ กองชาง

เพื่อปองกันตลิ่งพัง เลียบคลองเขตเมือง ของตลิ่ง ซึ่งทําใหถนนเลียบ ยาว 9.00 เมตร ประโยชน ตลิ่ง สงผลใหประชาชน

หมูที่ 6 , หมูที่ 2 , 5 ตําบลนาโคก คลองไดรับความเสียหาย จํานวน 8,150 ตน สามารถใชเสนทาง

ระยะทาง 1,630.00 ถนนเลียบคลอง

เมตร เริ่มสรางจากถนน เขตเมืองไดสะดวกและ

เอกชัยถึงทางรถไฟสาย ปลอดภัยมากขึ้น

บานแหลม-แมกลอง

ชวงที่ 2 เขื่อนเข็มรูปตัว L - - 18,816,000 -

ยาว 9.00 เมตร

จํานวน 4,900ตน 

ระยะทาง 980.00

เมตร เริ่มสรางจากทาง

รถไฟสายบานแหลม -

แมกลอง ถึงถนนพระราม2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 30

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางเขื่อนเข็มตัว L เพื่อปองกันการพังทลาย ชวงที่ 3 เขื่อนเข็มตัว L 39,552,000 จํานวนผูไดรับ ลดการพังทลายของ กองชาง

เพื่อปองกันตลิ่งพัง เลียบคลองเขตเมือง ของตลิ่ง ซึ่งทําใหถนนเลียบ ยาว 9.00 เมตร ประโยชน ตลิ่ง สงผลใหประชาชน

หมูที่ 6 , หมูที่ 2 , 5 ตําบลนาโคก คลองไดรับความเสียหาย จํานวน 10,300 ตน สามารถใชเสนทาง

ระยะทาง 2,060.00 ถนนเลียบคลอง

เมตร เริ่มสรางจากถนน เขตเมืองไดสะดวกและ

พระราม 2 ถึงวัดราษฎร ปลอดภัยมากขึ้น

ธรรมาราม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางปรับปรุงราวสะพาน เพื่อใหราวสะพานมี ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 7,200,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล.ขามคลองสายเมน หมูที่ 5 ความแข็งแรงและปลอดภัย 50.00 เมตร หรือพื้นที่รวม ประโยชน สะดวกและปลอดภัย

ตําบลนาโคก สําหรับประชาชนที่สัญจร ไมนอยกวา 490.00 ตารางเมตร ในการเดินทาง

ไปมา ปรับปรุงบริเวณแยกคลองเขตเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่ออํานวยความสะดวก สะพาน คสล. ขนาดกวาง - 7,500,000 - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ขามคลองสายเมน หมูที่ 5 ในการสัญจร ของผูใช 10.00 เมตร ยาว 30.00 ประโยชน และปลอดภัยในการ

ตําบลนาโคก ถนนขามคลองสายเมน เมตร พรอมทางเดินเทา ใชสะพานขามคลอง

ขางละ 1.00 เมตร สายเมนมากขึ้น

สรางบริเวณสะพานขาม

คลองสายเมน

0 38,796,000 18,816,000 0รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) แบบ ผ.03 ขอที่ 4 หนาที่ 93  เปลี่ยนแปลงเปน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อขอแยกสามทางแบบมีวาลว 6,000 - - - สํานักงาน

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ เปด-ปด ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิ้ว ปลัด

งานดานปองกันภัยตางๆ วัสดุเปนทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

จํานวน 1 อัน

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน 15,000 - - - สํานักงาน

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ ขนาดไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ความยาว ปลัด

งานดานปองกันภัยตางๆ ไมนอยกวา 8 นิ้ว รับการไหลของน้ําได

4 ระดับ จํานวน 1 อัน

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง 3,100 - - - สํานักงาน

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ  - ความละเอียดในการแสกนไมนอยกวา ปลัด

งาน 4,800x4,800  dpi 

 - สแกนเอกสารไดไมนอยกวา A4

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑอื่น เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา 25,000 - - - สํานักงาน

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ แผนบังคับโซ ขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว ปลัด

งานดานปองกันภัยตางๆ เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000 - - - กองชาง

สิ่งกอสราง สําหรับใชปฏิบัติงาน  - ใชเครื่องยนตเบนซิน

 - น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา

80 กิโลกรัม

 - แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
 - ความเร็วในการตบไมนอยกวา 

5,000 ครั้งตอนาที

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ - 22,000 - - กองคลัง

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ ประมวลผล จอขนาดไมนอยกวา

งาน 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ - 12,000 - - กองคลัง

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ ชนิด LED สี แบบ Network 

งาน จํานวน 1 เครื่อง

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อตูวางแฟม 4 ชั้น 40 ชอง - 7,000 - - กองคลัง

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการ มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตู

ปฎิบัติงาน

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

แบบ ผ.08 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต - 6,000 - - กองคลัง

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการ จํานวน 1 ตัว

ปฎิบัติงาน

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเกาอี้พนักพิงมีที่ทาวแขน มีลอเลื่อน - 3,000 - - กองคลัง

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการ จํานวน 1 ตัว 

ปฎิบัติงาน

11 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับสอดสอง จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 297,000 สํานักงานปลัด

สิ่งกอสราง ดูแลความปลอดภัย ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ 

ของประชาชน สําหรับภายนอกอาคาร จํานวน 9 จุด

12 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับสอดสอง จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 48,000 สํานักงานปลัด

สิ่งกอสราง ดูแลความปลอดภัย แบบ 8 ชอง จํานวน 2 เครื่อง 

ของประชาชน

13 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชสําหรับสอดสอง จัดซื้อโทรทัศน LED ความละเอียด 26,200 สํานักงานปลัด

สิ่งกอสราง เผยแพร ดูแลความปลอดภัย จอภาพ 1,920x1,080 ขนาด

ของประชาชน 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ แผนนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
35

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 แผนงานศาสนาและ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง - 250,000 - - กองการ

วัฒนธรรม สิ่งกอสราง อุปกรณสําหรับใชออก แบบโครงสรางเหล็ก จํานวน 10 เครื่อง ศึกษาฯ

กําลังกาย

15 แผนงานศาสนาและ คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง - 700,000 - - กองการ

วัฒนธรรม สิ่งกอสราง อุปกรณสําหรับใชออก แบบแสตนเลส จํานวน 7 เครื่อง ศึกษาฯ

กําลังกาย

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ แผนนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08 
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