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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโคก 
เรื่อง   ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ฉบับท่ี 4 เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561    
----------------------------------- 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ขอ 22 (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีมีการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอน 
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป   

บัดนี้สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโคกไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป          
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับท่ี 4 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ประจําป 2561 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  7 สิงหาคม 2561   และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
นาโคกไดพิจารณาอนุมัติแผนดังกลาว เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลนาโคก จึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับท่ี 4 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  และสามารถดาวน โหลดรายละเอียดเ พ่ิมเติมได ท่ี  
www.Nakhok.go.th   

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
( นายราชศักดิ์  มากสัมพันธ ) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโคก 
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เหตุผลความจําเปน 

 

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕61  –   

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโคก  ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป         

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

ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0816.2/ว 3474 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2561 ซ่ึงมีรายการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

บางตัวท่ีองคการบริหารบริหารสวนตําบลนาโคกไมไดจัดทําโครงการบรรจุใสไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 

2561 – 2564)  ประกอบกับมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 

2561 – 2564)  เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาโคกมีความ

พรอมในการใหบริการประชาชน และใหมีครุภัณฑท่ีเพียงพอกับการปฏิบัติงานซ่ึงมีท้ังโครงการท่ียังไมไดบรรจุอยูใน

แผนและโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแลวแตบรรจุไมตรงปงบประมาณท่ีจะดําเนินการ หรือมีรายละเอียดโครงการ

และงบประมาณท่ีไมสอดคลองกัน    

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 4 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนเปนสําคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 9 ให

ยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใช

ความตอไปนี้แทน ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

 สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ิน จึงพิจารณาอนุมัติ

และประกาศใชตอไป 
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 สรุปรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 4 

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 

 โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ฉบับท่ี 4 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง    ครั้งท่ี 3 

พ.ศ. 2561  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาโคก ดังนี้ 

เพ่ิมเติมโครงการป 2562 -2564  

ตามแบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางาน ตั้งไว 20,000.- 

บาท  (งบประมาณป 2562 – 2564) 

2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝาย

ขาราชการประจํา และการปองกันผลประโยชนทับซอน ตั้งไว 20,000.- บาท  (งบประมาณป 2562 – 2564) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานบริหารงานการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว 355,580.- บาท (งบประมาณป 

2562 – 2564) 

 เปล่ียนแปลงโครงการ 

ตามแบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตางๆ  (เปลี่ยนแปลงเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

วงเงินงบประมาณ  ตัวชี้วัดและผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนพัฒนาป 2562 – 2564)  งบประมาณ จาก 

30,000.- บาท เปน 20,000.- บาท รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) และราง

โครงการท่ีแนบทายนี ้

 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม 

(เปลี่ยนแปลงเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วงเงินงบประมาณ  ตัวชี้วัดและผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนพัฒนาป 

2562 – 2564)  งบประมาณ จาก 100,000.- บาท เปน 27,000.- บาท รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด

โครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) และรางโครงการท่ีแนบทายนี้ 
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 ตามแบบ ผ. 08 บัญชีครุภัณฑ 

 ป 2562 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 

1. เกาอ้ีพนักพิงมีท่ีทาวแขน มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว (อยูนอกมาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 

6,000.- บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2561) งบประมาณ 20,000.-  บาท 

  ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
3. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลานพิกเซล (ตามมาตรฐานครุภัณฑป 

2561 งบประมาณ 19,300 
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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 - - ๒ 40,000 ๒ 40,000 ๒ 40,000 ๖ 120,000

รวมยุทธศาสตรที่ 1 0 0 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

2)ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - ๑ 20,000 ๑ 20,000 ๑ 20,000 ๓ 60,000

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

2.3 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 2 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

3) ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา - - ๑ 355,580 ๑ 355,580 ๑ 355,580 ๑ 1,066,740

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - ๑ 27,000 ๑ 27,000 ๑ 27,000 ๓ 81,000

รวมยุทธศาสตรที่ 3 ๐ 0 ๒ ๓๘๒๕๘๐ ๒ ๓๘๒๕๘๐ ๒ ๓๘๒๕๘๐ ๔ 1,147,740

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 
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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 - - - - - - - - - -

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -

4.3 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 4 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0

5)ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

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

5.2 แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 5 ๐ -            ๐ -              ๐ -              ๐ -              ๐ 0

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 0 0 5 442,580 5 442,580 5 442,580 13 1,327,740

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖1 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖๔ รวม 4 ป

แบบ ผ.07 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 6

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นอยูอาศัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 การพัฒนาการเมือง   การบริหาร
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเมือง - การบริหาร
  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกให จัดฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม - 20,000 20,000 20,000 ผูบริหาร ผูเขารับการอบรมมีความ สํานักงานปลัดฯ

การรักษาวินัยและความโปรงใสใน ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร จริยธรรม การรักษาวินัยและ ผูชวยผูบริหาร รูความเขาใจเกี่ยวกับ

การทํางาน พนักงาน อบต.นาโคก ความโปรงใสในการทํางาน พนักงาน อบต. หลักคุณธรรมจริยธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร พนักงาน นาโคก จํานวน เขาถึงหลักธรรมของ

เขาใจหลักธรรม ของ อบต.นาโคก จํานวน 50 คน ไมนอยกวารอยละ พระพุทธศาสนาและ

พระพุทธศาสนา และ 60 เขารวมอบรม สามารถนําหลักปรัชญา

นอมนําหลักปรัชญา ครั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการ

เปนแนวทางดําเนิน ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติ

ชีวิตและปฏิบัติราชการ ราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 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 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 7

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นอยูอาศัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 การพัฒนาการเมือง   การบริหาร
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเมือง - การบริหาร
  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม เพื่อสรางความรู จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการสงเสริม - 20,000 20,000 20,000 ผูบริหาร ผูเขารับการอบรมมีความ สํานักงานปลัดฯ

บทบาทหนาที่ของฝายบริหาร ความเขาใจในบทบาท การปฏิบัติงานตามบทบาท ผูชวยผูบริหาร รูความเขาใจเกี่ยวกับ

 ฝายนิติบัญญัติ ฝายขาราชการประจํา อํานาจหนาที่และ หนาที่และการปองกันผล สมาชิกสภา การปฏิบัติงานตาม

และการปองกันผลประโยชนทับซอน องคความรูเกี่ยวกับการ ประโยชนทับซอน ประจําป พนักงานสวนตําบล บทบาทหนาที่และการ
ขัดกันแหงผลประโยชน ใหแกผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร พนักงานจาง ปองกันผลประโยชน

ตระหนักในการปฏิบัติ สมาชิกสภา พนักงานสวน อบต.นาโคก ทับซอน
ราชการโดยชอบ ตําบลและพนักงานจาง เขารับการฝก
ตอตานการทุจริตและ อบต.นาโคก จํานวน 60 คน อบรมไมนอยกวา

ไมกระทําการใดเปน รอยละ 60

การขัดขัดกันแหงผล

ประโยชนหรือมีผล
ประโยชนทับซอน

0 40,000 40,000 40,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รวม

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



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 8

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนการพัฒนา 1.คาจัดการเรียนการสอน - 355,580 355,580 355,580 กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา คุณภาพชีวิต ยกระดับ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษาใหดียิ่งขึ้น  - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

1,700 บาท/ป  เปนเงิน 
22,100 บาท
 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33
คนๆละ 1,700 บาท/ป 

เปนเงิน 56,100 บาท
2.คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาหนังสือเรียน

 - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

200 บาท/ป เปนเงิน 2,600 บาท

 - ศพด.ปจจันตาราม 33
คนๆละ 200 บาท/ป 
เปนเงิน 6,600  บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 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 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 9

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนการพัฒนา คาอุปกรณการเรียน

การบริหารสถานศึกษา (ตอ) คุณภาพชีวิต ยกระดับ  - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

การศึกษาใหดียิ่งขึ้น 200 บาท/ป เปนเงิน 

2,600 บาท
 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33
คนๆละ 200 บาท/ป เปนเงิน

6,600  บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน
 - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

300 บาท/ป เปนเงิน 

3,900 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33
คนๆละ 300 บาท/ป เปนเงิน

9,900  บาท

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

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



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 10

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนการพัฒนา คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การบริหารสถานศึกษา (ตอ) คุณภาพชีวิต ยกระดับ  - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

การศึกษาใหดียิ่งขึ้น 430 บาท/ป เปนเงิน 
5,590 บาท
 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33
คนๆละ 430 บาท/ป เปนเงิน

14,190  บาท

3.คาใชจายอาหารกลางวัน
 - ศพด.บานนาโคก 13 คน
อัตรามื้อละ 20 ตอคน

จํานวน 245 วัน เปนเงิน
63,700 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33 คน

อัตรามื้อละ 20 ตอคน

จํานวน 245 วัน เปนเงิน
161,700 บาท

0 355,580 355,580 355,580

0 395,580 395,580 395,580รวมทั้งสิ้น

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

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 11

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครที่ 3 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขมแข็ง สรางสังคมเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
    แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวง เพื่ออํานวยความ ผูใชถนนในเขตตําบลนาโคก 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิด ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด

เทศกาลตางๆ สะดวก ความปลอดภัย ไดรับความปลอดภัยในการ อุบัติเหตุลดลง เดินทางสัญจรไปมา
ในชีวิตและทรัยพสิน สัญจร ไดอยางมั่นใจและมี

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

ของประชาชน และทรัพยสิน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลก

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวง เพื่อรณรงคใหประชาชน จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ - 20,000 20,000 20,000 อัตาราการเกิด ประชาชนเกิดความ สํานักงานปลัด

เทศกาลตางๆ เกิดความตื่นตัวและ ชวงเทศกาลตางๆ อุบัติเหตุบน ตระหนักถึงความสําคัญ
ตระหนักถึงความสําคัญ  - เทศกาลปใหม จํานวน 9 ปาย ทองถนนลดลง ของการปฏิบัติตาม
ของการปฏิบัติตาม  - เทศกาลสงกรานต จํานวน จากปที่ผานมา กฎจราจรบนทองถนน
กฎจราจร ใหเกิดความ 9 ปาย ทําใหอัตราการเกิด
ปลอดภัยบนทองถนน อุบัติเหตุลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 2 หนาที่ 47  เปลี่ยนแปลงเฉพาะป 2562 -2564

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 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ เพื่ออนุรักษ ประเพณี ประชาชนตําบลนาโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด/

จัดกิจกรรมงานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 6 หมูบาน ที่เขารวมกิจกรรม ตระหนักในการอนุรักษ กองการศึกษา

และวัฒนธรรม ของตําบล ประเพณีและวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมประเพณี - 27,000 27,000 27,000 ประเพณีทองถิ่น ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมงานประเพณีทางศาสนา เห็นความสําคัญ สงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูง ของตําบลนาโคก รักษาไวซึ่งจารีตประเพณี

และวัฒนธรรม และรักษาไวซึ่งจารีต อายุ ไดรับการสืบทอด วัฒนธรรมทองถิ่น
ประเพณีวัฒนธรรม

อันดีของทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ขอที่ 1 หนาที่ 57  เปลี่ยนแปลงเฉพาะป 2562 - 2564

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



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
13

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเกาอี้พนักพิงมีที่ทาวแขน มีลอเลื่อน - 6,000 - - สํานักงาน

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการ จํานวน 2 ตัว ปลัด

ปฎิบัติงาน นอกมาตรฐานครุภัณฑ

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ - 22,000 - - กองชาง

สิ่งกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติ ประมวลผล จอขนาดไมนอยกวา

งาน 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2561

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใหมีอุปกรณ จัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล - 19,300 - - กองชาง

สิ่งกอสราง เผยแพร สําหรับใชในการปฏิบัติ ความละเอียด 20 ลานพิกเซล

งาน ตามมาตรฐานครุภัณฑป 2561

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08 


