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แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก ฉบับนี้จะใช้เป็น
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานหรือโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ได้จัดท าขึ้น     
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เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและความเห็นชอบจากหลายฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก ที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ  
1.1 ที่ตั้งต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาคร     
ประมาณ  23  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 24  กิโลเมตร โดยมีถนนพระราม 2 เป็น
เส้นทางหลักระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  มีชายฝั่งที่ติดทะเลอ่าวไทยประมาณ  6  กิโลเมตร   มีทางรถไฟ
สายบ้านแหลม-แม่กลองผ่านประมาณ  5  กิโลเมตร  มีถนนเอกชัยเชื่อมต่อไปจังหวัดสมุทรสงครามผ่าน            
ประมาณ  6  กิโลเมตร  และมีคลองสุนัขหอนเป็นแนวเขตระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอบ้านแพ้ว  ระยะทาง
ประมาณ 5  กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  40  ตารางกิโลเมตร 
 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลกาหลง  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลบางแก้ว  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมืองฯ  

        จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตต าบลนาโคก 
 

หมู่ที่ 1 บ้านไร่ 

หมู่ที่ 6   
บ้านสุนัขหอน 

หมู่ที่ 3  
บ้านนาโคก 

หมู่ท่ี 2  
บ้านนาโคก 

หมู่ที่ 5  
บ้านชายทะเล
โรงกุ้ง 

หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเล 
รางจันทร ์

ต ำบลโรงเข ้

 

ต ำบลบำงแกว้ 

ต ำบลกำหลง 

ทะเลอ่ำวไทย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  1.00 – 2.00 เมตร  พ้ืนที่
ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มน้ ากร่อย  มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ า ล าคลองเชื่อมโยงกัน
เพ่ือใช้ในการเพาะปลูก  เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา  พ้ืนที่บางส่วนเป็นอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย  พ้ืนที่ด้านทิศใต้เป็น
พ้ืนที่น้ าเค็ม บางพ้ืนที่เป็นที่น้ าท่วมถึง  เหมาะแก่การท าประมง และท านาเกลือ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่ต าบลนาโคกตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเล มีสภาพภูมิอากาศ
แบบฝนเมืองร้อน (Tropical Climate) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพายุดีเปรสชั่นที่พัดผ่านจากทะเลจีนใต้ จึงท าให้มีความชื้นในอากาศสูง มี
ฝนตกปานกลาง  มีฝนตกชุกในฤดูมรสุม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส   

1.4 ลักษณะของดิน  
 เพ้ืนที่ต าบลนาโคกมีลักษณะดินชุดท่าจีน เป็นดินเค็มชายฝั่งทะเล ลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเหนียวและ
เค็มจัด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เป็นดินเค็มเพราะน้ าทะเลท่วมถึง และระดับน้ าใต้ดินขึ้นมาสูงเกือบถึง
หน้าดินตลอดปี 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง  
ต าบลนาโคกแบ่งเขตการปกครองเป็น  6  หมู่บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หมู่ที่ 1  บ้านไร่   นายไพโรจน์   วงษ์ไล   ผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 2  บ้านนาโคก   นายพูนศักดิ์   นิลเภตรา ผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 3  บ้านนาโคก   นางสมฤด ี ดิษแพ  ก านัน 
- หมู่ที่ 4  บ้านชายทะเลรางจันทร์  นางมาเรียม กงม้า  ผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 5  บ้านชายทะเลโรงกุ้ง  นายสิรวิชญ์ กิจสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 6 บ้านสุนัขหอน   นายสมบุญ เพ็ชรเที่ยง ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง  
 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง  
   ประชากรส่วนใหญ่ เริ่มมีความรู้และความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมกระท า
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและให้ความสนใจด้านการเมืองมากขึ้น เช่น มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ามาช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นของตนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ในส่วนของการเข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก มีดังนี ้

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกมีผู้บริหารเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  1  
คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  1  คน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกแต่งตั้ง ดังนี้ 

 นายราชศักดิ์   มากสัมพันธ์    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 นายชัชวาลย์  วงษ์วรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  
 นายฉลอง   วงษ์วรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
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 นางสาวสุภาพรรณ   จันทร์มูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
2. การเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในฐานะของสภา อบต.  ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่าย

นิติบัญญัติ  โดยมีจ านวนทั้งสิ้น  12  คน 
นายมานพ วงษ์ไล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 1 
นายประนอม  ทิมายงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 1 
นายวิเชียร ค าพาท ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 2 
นายนิคม วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 2 
นายบุญสม วัดแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 3 
นายบุญชู มากสัมพนัธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 3 
นายมนตรี ค าพาท ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 4 
นายพรเทพ แจ่มจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 4 
นางอมราพร กิจสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 5 
นายฉลอง หนกูระจ่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 5  
นายวิรัช บุญแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 6 
นายหยัด มิตรพิทักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หมู่ที่ 6 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
 

หมู่บ้าน 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

(คาดการณ์ในอนาคต) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านไร่ 354 354 708 356 353 709 352 345 697 348 340 688 
หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก 430 494 924 432 495 927 433 491 924 428 489 917 
หมู่ที่ 3 บ้านนาโคก 330 403 733 330 407 737 325 402 727 320 397 717 
หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเล
รางจันทร์ 

145 136 281 145 138 283 150 141 291 152 139 291 

หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล
โรงกุ้ง 

199 225 424 195 223 418 193 221 414 201 226 427 

หมู่ที่ 6 บ้านสุนัขหอน 334 333 667 338 338 676 330 339 669 335 341 676 
รวม 1,792 1,945 3,737 1,796 1,954 3,750 1,783 1,939 3,722 1,784 1,932 3,716 

        ข้อมูลจาก (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ทะเบียนราษฎร์) 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   

ช่วงอายุ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
0 – 5 ปี 190 195 177 
6 – 24 ปี 733 719 691 
25 – 59 ปี 2,094 2,105 2,082 
60 ปี ขึ้นไป 718 729 770 
รวม 3,736 3,752 3,720 

  
4. สภาพทางสังคม   
4.1 การศึกษา  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก มี 2 แห่ง ได้แก่ 
 1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก  
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต าบลนาโคก  มีบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน  มีเด็กเล็กใน

ความดูแล จ านวน  13 คน 
 1.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม 
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาโคก  มีบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน  มีเด็กเล็กใน

ความดูแล จ านวน 33 คน  

 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโคก มี 3 แห่ง คือ 

2.1 โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลนาโคก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร มีนักเรียนจ านวน 47 คน  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาชั้นที่ 6 

2.2 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลนาโคก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร มีนักเรียนจ านวน 55 คน  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาชั้นที่ 6 

2.3 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาโคก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร มีนักเรียนจ านวน 207 คน  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาชั้นที่ 3 

3. การศึกษานอกโรงเรียนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกเปิดให้บริการประชาชนที่สนใจเข้ารับ
การศึกษา โดยใช้สถานที่อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก (หลังเก่า)จัดการเรียนการสอน เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
4.2 สาธารณสุข 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโคก ตั้งอยู่ 2/6 หมู่ 2  ต าบลนาโคก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร  โทร. 034-851380  มีนางภัทร์ภร  วงศ์ทองดี  เป็นผู้อ านวยการ   มีเจ้าหน้าที่ประจ า จ านวน  2  
คน  รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลนาโคก  
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4.3 อาชญากรรม 
 การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่มีบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงช่วงถนนเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 และถนนเอกชัย 
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เปลี่ยวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง และมีประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรกลับ
บ้านหลังเลิกงาน ท าให้เกิดอาชญากรรมเป็นครั้งคราว เช่น ลักทรัพย์ เป็นต้น  
4.4 ยาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลนาโคกมีทั้งผู้เสพและผู้ค้า แต่ก็มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบลนาโคกโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ส าหรับสถานการณ์การ
บ าบัดฟื้นฟูสรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด เป็นการบ าบัดแบบสมัครใจโดยใช้วิธีการบ าบัดจิตสังคมท าคุณประโยชน์แก่
สังคม เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีบ าบัดของกระทรวงยุติธรรม และวิธีการอ่ืนๆ 
4.5 การสังคมสงเคราะห ์  
 จ านวนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ประเภทการรับเงิน
สวัสดิการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 546 586 623 648 676 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 86 95 120 129 134 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2 2 2 2 2 

                                           
 จากตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 5 ปีย้อนหลัง พบว่า จ านวนผู้รับเงิน
สวัสดิการมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี  ในอนาคตต าบลนาโคกมีแนวโน้มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ท าให้ต้องมีการ
วางแผนในการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ ทั้งในด้านร่างกายและ
จิตใจ  ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การสังคมสงเคราะห์ในด้านอ่ืนในพ้ืนที่ต าบลนาโคก มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของประชาชนในชุมชน
ในเบื้องต้น เพราะต าบลนาโคกยังมีความเป็นสังคมชนบทที่ประชาชนมีปฏิบัติสัมพันธ์กันในลักษณะของเครือญาติ  
ในส่วนปัญหาความต้องการที่เกินศักยภาพก็จะประสานขอมาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่  ส าหรับกรณีปัญหาที่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่จะด าเนินการประสานส านักงาน
พัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสาครให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
  - ถนน คสล. จ านวน  39   สาย    
  - ถนนลาดยาง จ านวน   14   สาย 
  - ถนนหินคลุก จ านวน    7    สาย 

- ถนนลูกรัง     จ านวน    1    สาย 
  - ทางรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง  1 สาย 
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5.2 การไฟฟ้า  
 หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  จ านวน  6  หมู่บ้าน 
 หน่วยงานไฟฟ้าที่ดูแลพ้ืนที่ต าบลนาโคก มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดสมุทรสาคร 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดสมุทรสาคร 
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี 

5.3 การประปา 
 ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  มีประชาชนผู้ใช้น้ าแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1  จ านวน    149  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 2  จ านวน    155  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3  จ านวน    152  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 4  จ านวน      62  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 5  จ านวน    125  ครัวเรือน  
  หมู่ที่ 6  จ านวน    218  ครัวเรือน 
 ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร มีหมู่บ้านที่เข้าถึงการประปาภูมิภาค จ านวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 2   บางครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3   บางครัวเรือน 
5.4 โทรศัพท์  
 หน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลนาโคก ได้แก่ 
  1. บริษัท ทีโอที จ ากัด 
  2. เครือข่ายโทรศัพท์เลื่อนที่ (AIS , DTEC , TRUE MOVE )  
 
5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งในพื้นท่ีต าบลนาโคก  ได้แก่ 

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
2. KERRY  
3. SCG 
4. บริษัทขนส่งเอกชน 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
6.1  การเกษตร 
 ต าบลนาโคกมีประชากรประกอบอาชีพเกษตร  ได้แก่ การท านาเกลือ  , การเลี้ยงสัตว์ทะเลชายฝั่งในบ่อ
ที่ขุดขึ้นเอง  เช่น ปู หอยแครง เป็นต้น  
 ข้อมูลแหล่งน้ าธรรมชาติ  ที่ใช้ส าหรับท าการเกษตรกรรม มีคลองในพ้ืนที ่จ านวน 15 คลอง ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อล าคลอง ครอบคลุมพื้นที่ ความยาว 
1 คลองเขตเมือง หมู่ที่ 2 , 5 , 6 7,750 เมตร 
2 คลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 , 6 3,500 เมตร 
3 คลองนิคม 1 หมู่ที่ 1 , 2 , 3 2,880 เมตร 
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 ข้อมูลแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ที่ใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภค จ านวน 13 บ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อล าคลอง ครอบคลุมพื้นที่ ความยาว 
4 คลองนิคม 2  หมู่ที่ 2 , 5 , 6 7,230 เมตร 
5 คลองบางที่นอน หมู่ที่ 1 940 เมตร 
6 คลองปู่มาก หมู่ที่ 3 2,140 เมตร 
7 คลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 7,330 เมตร 
8 คลองตาพ่วง หมู่ที่ 6 1,000 เมตร 
9 คลองราชเดชะ หมู่ที่ 6 2,650  เมตร 

10 คลองชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 4 3,450  เมตร 
11 คลองสายเมน หมู่ที่ 2 , 4 , 5 3,800 เมตร 
12 คลองตาซ่วน หมู่ที่ 4 1,600 เมตร 
13 คลองเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม –   แม่กลอง 

(คลองนิคม 1 – คลองนิคม 2) 
หมู่ที่ 2  2,900  เมตร 

14 คลองเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง 
(บ้านนางมยุรี วงษ์วรรณ – บ้านบุญธรรม กรุดสุข) 

หมู่ที่ 2 , 3  715  เมตร 

15 คลองเลียบถนนเอกชัย หมู่ที่ 6 1,846  เมตร 

ล าดับ ชื่อบ่อบาดาล ครอบคลุมพื้นที่ 
1 บ่อน้ าบาดาลวัดไร่ไทรทอง   หมู่ที่ 1 
2 บ่อน้ าบาดาลเทศสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 
3 บ่อน้ าบาดาลซอยปู่สงวน ฉุยรักษ์ หมู่ที่ 1 
4 บ่อน้ าบาดาลเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 
5 บ่อน้ าบาดาลเลียบคลองนิคม 1 หมู่ที่ 2 
6 บ่อน้ าบาดาลโรงเรียนบ้านนาโคก หมู่ที่ 3 
7 บ่อน้ าบาดาลหลังวัดนาโคก หมู่ที่ 3 
8 บ่อน้ าบาดาลวัดรางจันทร์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 
9 บ่อน้ าบาดาลหมู่บ้านแสงดาว หมู่ที่ 5 

10 บ่อน้ าบาดาลวัดราษฎร์ธรรมาราม หมู่ที่ 5 
11 บ่อน้ าบาดาลวัดปัจจันตาราม หมู่ที่ 6 
12 บ่อน้ าบาดาลบ้านนายปุ๊ นาคทอง หมู่ที่ 6 
13 บ่อน้ าบาดาลบ้านนายสายัณห์ บุญพยุง หมู่ที่ 6 
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6.2 การประมง  
 มีการท าประมงชายฝั่ง ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2,4,5 ประมาณ  30  ราย   
6.3 การบริการ  

- ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ่   จ านวน    4  แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน    2  แห่ง 
- แบบปั๊มหลอด    จ านวน   3  แห่ง 
- ร้านค้า     จ านวน  19 แห่ง 
- ห้องและอาคารให้เช่า   จ านวน   8  แห่ง 
- ร้านขายอาหาร    จ านวน   44 แห่ง 
- ร้านปะยาง    จ านวน    5 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ซักรีด   จ านวน     5 แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว   
6.5.1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ส าคัญ  ได้แก่  

 
วัดนาโคก  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของคนใน
ต าบลนาโคกมาตั้งแต่อดีต  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบล
นาโคก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย     วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณ 100 
กว่าปี ได้รับพระราชทาน    วิสุขคาสีมาแล้ว วัด
นาโคกสมัยก่อนมีสภาพเหมือนกับส านักสงฆ์    มี
กุฏิที่มุงดว้ยใบจาก  

 
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2492 พระครูสาครธรรมคุณ เป็นสมุห์ฐานนานุกรมของพระธรรมศิริชัยอดีตเจ้าคณะ

จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาโคก ได้ท าการก่อสร้างเสยาสนะทั้งหมดของวัดขึ้นใหม่  ตามค าบอกเล่า
ว่าเดิมวัดนาโคกจะถูกยุบไปแล้ว เหตุนี้จึงได้ส่ง      พระครูสาครธรรมคุณ ซึ่งได้ศึกษาพระบาลีอยู่ที่    วัดตึกมหา
ชยาราม มาปกครองวัดนาโคกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่ง พ.ศ. 2539  ได้มรณะภาพลง  ปัจจุบันมีพระครูสาคร
พิพัฒนโสภณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาโคก  

ประวัติหลวงพ่อสัมฤทธิ์ มีต านานกล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงธนบุรี ชาวบ้านแถบนาโคกมีอาชีพท านาเกลือเป็น
ส่วนใหญ่ และมีการน าเกลือไปแลกกับสินค้าอ่ืน ต่อมามีชายสองคนได้น าเกลือขึ้นไปขายทางเหนือ และซื้อข้าง
กลับมาขายที่นาโคก ระหว่างก าลังล่องเรือกลับ ได้จอดเรือแวะพักที่พระนครศรีอยุธยา แล้วเดินเข้าไปในป่าเพ่ือหา
ฟืนมาหุงอาหาร  เมื่อเดินลึกเข้าไปพบวัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อยู่สององค์ขนาดไม่ใหญ่นัก      
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องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย อีกองค์เป็น
พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร ทรงเทริดสมัยอยุธยา เมื่อเห็นดั่ง
นั้นทั้งสองคนจึงเข้าไปกราบพระพุทธรูปทั้งสององค์ จากนั้นก็พากันหา
ฟืนต่อแล้วก็เดินกลับเรือแต่เดินเท่าไรก็หาทางกลับไม่ได้ ยังวนเวียนอยู่  
ในวัดร้างแห่งนั้น  ทั้งสองจึงปรึกษากันว่าอาจเป็นเพราะพระพุทธรูปทั้ง
สององค์ก็เป็นได้ จึงเดินไปกราบที่พระพุทธรูปแล้วก็คิดว่าหากน า
พระพุทธรูปทั้งสององค์กลับมาด้วยอาจจะกลับเรือได้ หลังจากนั้นทั้ง
สองจึงได้ขอพรจากพระพุทธรูปทั้งสององค์แล้วต่างคนก็ต่างอุ้ม
พระพุทธรูปทั้งองค์กลับมาที่เรือด้วยและได้น าพระพุทธรูปทั้งสององค์
มาประดิษฐานที่วัดนาโคก โดยท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้น า
พระพุทธรูปทั้งสององค์ไปประดิษฐานที่หอไตร  

จนเวลาผ่านไปหลายปี จนลืมไปว่ามีพระพุทธรูปสององค์อยู่ที่หอไตรอยู่มาวันหนึ่งทางหมู่บ้านนาโคกได้มี
การแก้บนศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับวัดนาโคก และมีการจัดมหรสพทั้งลิเก ละคร ซึ่งจัดใหญ่กว่าทุกครั้ง       
ท าให้สถานที่ไม่เพียงพอ เจ้าภาพจึงได้ไปขออนุญาตเข้าไปใช้พ้ืนที่วัดนาโคก ครั้นถึงเวลาการแสดงลิเก และละคร 
ได้เกิดปาฏิหาริย์คือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ซึ่งประดิษฐานบนหอไตร ได้เสด็จลงมาอยู่ข้างล่างโดยมิได้มีใครน า
ลงมา ต่างก็ตกตะลึงกัน ก็คิดได้ว่า พระพุทธรูปที่เสด็จลงมาคงเป็น  ปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูป จึงได้บอกให้น าธูป
เทียนมาบูชากล่าวขอขมาลาโทษเสีย จากนั้นคณะลิเกและละครต่างก็หายจุกเสียดเป็นอัศจรรย์  หลังจากนั้น
ชาวบ้านนาโคกและใกล้เคียงต่างก็กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปองค์นี้   บ้างก็มาบนบานศาลกล่าว และต่างก็สม
ประสงค์ทุกรายไป เป็นที่โจษขานกันต่อมาในความศักดิ์สิทธิ์ และชาวบ้านก็ขนานนามท่านว่า “หลวงพ่อสัมฤทธิ์” 
เนื่องจากว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์และเมื่อมาขอพรแล้วจะสัมฤทธิ์ทุกประการ 

วัดปัจจันตาราม ตั้งอยู่ที่ 6 ต าบลนาโคก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2460 ตามค าบอก
เล่ามาว่า ชาวรามัญร่วมกับคนไทยที่อยู่ในละแวกบ้านนั้นตั้งชื่อว่า “วัดพรมแดน” เพราะอยู่ระหว่างเขตแดน
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมาท่านเจ้าคุณสุนทรคุณากร ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดปัจจันตา
ราม” จนกระทั่งปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2492  เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร อาคารเสนาสนะส่วนใหญ่เป็นอาคารสมัยใหม่ท่ีมีการก่อสร้างเมื่อไม่นานมานี้  
ปัจจุบันมีการด าเนินการบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงพ่อพุทธศิลาแดง
(หลวงพ่อแดง) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาสีแดง มีประวัติความเป็นมาว่า 
สร้างมาจากหินศิลาสีแดง สร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง อายุราว 400-
500  ปี ชาวอยุธยาน ามาถวาย เพ่ือเป็นพระประธานในอุโบสถ 
ต่อมา พ.ศ.2523 สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดประทุมคงคา กรุงเทพฯ  
นิมิตว่า หลวงพ่อพุทธศิลาแดง ให้ท่านช่วยแจ้งเจ้าอาวาส ว่าหลวงพ่อ 
ต้องการประดิษฐานภายนอกอุโบสถ เพ่ือต้องการให้ประชาชนและชาวบ้านได้สักการะ สมเด็จจึงแจ้งเจ้าอาวาส 
ต่อมาทางวัดจึงน าหลวงพ่อประดิษฐานไว้ที่วิหารทรงไทยจัตุรมุข หลวงพ่อศิลาแดง เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง
ปางสมาธิ 
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แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์   ชื่อบ้านรางจันทร์มาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งเดิน
ทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนท าอาชีพประมงช้อนตัวเคยเพ่ือมาท าเป็นกะปิขายส่งเป็นสินค้า ของชาวประมงสมุทรสาคร 
ส าหรับบ้านเรือนแห่งนี้มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาแต่เดิมสามีภรรยาคู่หนึ่งมาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดกับล าธารหรือ
สายน้ าที่ไหลลงทะเลเค้าเรียกว่ารางน้ า ส่วนค าว่ารางจันทร์สามีเรียกสายน้ าแห่งนี้ว่ารางจันทร์เพราะจันทร์เป็นชื่อ
ภรรยา ของตนเอง และต่อมามีบ้านเรือนเพ่ิมข้ึนจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านรางจันทร์   
บ้านรางจันทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแบบ
ด้ังเดิมยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี เช่นบ่อเลี้ยงปูทะเลแบบ  ธรรมชาติ 
มีอาชีพท ากะปิตัวเคยเป็นอาชีพดั้งเดิม การถีบกระดานช้อนตัวเคยใน
ทะเลหาชมได้ยากและมีสะพานทอดยาวไปในทะเลชมวิวทิวทัศน์
สวยงาม เดินสะพานไม้ไผ่สัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชน
และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เป็นรูปแบบของชาวประมง นอกจากนี้ยัง
มีศาลเจ้าพ่อเสือค ารณชาวบ้านเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็น
ศาลเจ้าคู่กับชุมชนชาวประมงบ้านรางจันทร์มาตั้งแต่เป็นหมู่บ้าน 
6.6 อุตสาหกรรม  

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     จ านวน    7  แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  จ านวน  13 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จ านวน  12 แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - ต าบลนาโคกมีกลุ่มอาชีพการท าสินค้าแปรรูปพ้ืนบ้านในหมู่ที่  4  ซึ่งเป็นกลุ่มการท ากะปิ  ไข่เค็ม 

และผลิตภัณฑ์อ่ืนอีกท่ีได้จากการท าประมงชายฝั่งทะเล 
6.8 แรงงาน  
 - โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  มีการใช้แรงงานทั้งจากคนไทยที่มาจากต่างถิ่น   และแรงงานต่างด้าว
เช่น ชาวเมียนมาร์ เข้ามาท างานในต าบลนาโคก  มีประชากรแฝงจ านวนหลายพันคน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
7.1 การนับถือศาสนา  
 ต าบลนาโคกมีศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้เป็นสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่  วัดนาโคก , วัดราษฎร์ธรรมาราม , วัดปัจจันตาราม, วัดไร่ไทรทอง , 
วัดรางจันทร์สามัคคีธรรม  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาโคกส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

ประเพณีงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์  ในวันขึ้น 8 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี ทางวัดนาโคกจะมี
งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์  ช่วงเช้าของงานวัดแรกจะมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและจับสลาก
พัตรขนมกงเพ่ือเป็นการเปิดงาน โดยทางพระครูสาครพิพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาโคก ก็ได้น าคณะสงฆ์ออกรับ
บิณฑบาตของท าบุญจากชาวต าบลนาโคก ที่ได้ตั้งใจจัดของต่างๆมาอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะขนมกง ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับงานนี้ ซึ่งแต่ละบ้านจะน าขนงกงที่ทอดแล้วใส่กล่อง แล้วไปรับเบอร์จากทางวัด หากพระรูปใด ได้
หมายเลขไหนบ้านนั้นก็น าขนมกงไปถวาย เรียกว่าการจับสลากพัตร หากใครได้หมายเลขที่ตรงกับหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
ก็จะน าขนมกงไปถวายหลวงพ่อกันที่วิหาร โดยขนมกงนี้เป็นเหมือนยาที่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ประทานให้ คือ หากใคร
เจ็บป่วย ก็ให้น าขนมกงมาอธิษฐานถึงหลวงพ่อสัมฤทธิ์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยแล้วก็กินขนมกง แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็
จะหาย  
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ประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่จะมีพิธีแห่องค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์  โดยจะจัดงาน
ในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี โดยจะอัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์แห่ไปในทุกหมู่บ้านของพ้ืนที่ต าบลนาโคก เพ่ือให้
ประชาชนทุกหมู่ได้สรงน้ าขอพรองค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เพ่ือเป็นศิริมงคลกับชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย หลังจากแห่ครบ
ทุกหมู่บ้านก็จะมาท าพิธีสรงน้ าพระสงฆ์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุที่วัดนาโคก  
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
 ชาวต าบลนาโคกได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือจากน้ าทะเลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และใช้
ภาษากลางในการสื่อสาร  แต่ส าเนียงจะออกเน่อๆคล้ายคนสุพรรณ 
7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

สินค้าท่ีขึ้นชื่อของต าบลที่เป็นของฝากจะมี  เกลือสมุทร อาหารทะเลสด  อาหารทะเลแปรูป กะปิ ไข่เค็ม  
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1 น้ า 
 ในพ้ืนที่ต าบลนาโคกแหล่งน้ าธรรมชาติได้มาจากน้ าขึ้น น้ าลง ผ่านสายคลองเข้ามา  ซึ่งประชาชนจะใช้น้ า
ในล าคลองประกอบอาชีพ ท านาเกลือ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงปู เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอย  เป็นต้น  
ส่วนน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค  จะเป็นน้ าประปาหมู่บ้าน น้ าจากประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร และน้ า
จากการกักเก็บน้ าฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
8.2 ป่าไม้  
 พ้ืนที่ต าบลนาโคกมีแนวชายฝั่งติดอ่าวไทย ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  มีแนวป่าชายเลนส าหรับ
เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ า และสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งปัจจุบันเสื่อมโทรมอย่างมากจากการ
บุกรุกของประชาชนและนายทุน  ประกอบกับน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่  และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนิ นการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชว่งเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
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เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมปีัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย    ท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้อ งการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างตอ่เนือ่ง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู
สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบ
โจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึน้ และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกดิการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเขม้งวดขึน้ โดยกรอบการพัฒนาตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศตา่งๆ ที่ส าคัญ 
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรตา่งๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดงักล่าวจะส่งผลตอ่ทั้งการจ้าง
งานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัว
ไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมี
ความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนนิงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามคีวามเกีย่วขอ้งซึง่กันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่
ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อ
ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ     
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศ
มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมใน
การที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตวัซึ่งจะตอ้งหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหก้ารพัฒนาประเทศสามารถด าเนนิการได้อย่างมั่นคง มั่ง
คั่ง และ ยั่งยืน 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
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 ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มัน่คงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
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๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่

มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น 

และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 ๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน  ด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และ ทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความ
มีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

 (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ  ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
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(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ  สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้  
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา
ท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ  คุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดงันั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้ม ีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง  
 (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครั วเรือน การ
ปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ 
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น  แม่
ข่าย  
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา  และข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง  ฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่ างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและ
ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มาก
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ขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค  การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   
 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
 (๒) การ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ      
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน   
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงวางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง   
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม             
ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมี
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ภูมิอากาศทวีความ
เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต   ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษา
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน    
ที่เกิดจากสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม  
 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
 (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
 (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 
 (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ         
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 ๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  และยั่งยืน               
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ  มั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย  คุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป      
จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงาน
ด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
 (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
 (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล 
 (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน  
 ๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  ยุติธรรมไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไป
จึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และ การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย    
 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
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 (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกจิได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้  ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
 (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม 
 (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 ๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ 
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้ โดยสารของท่าอากาศยานใน  
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ  ใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ  พัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ าประปา)  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ๑๖ ขนส่ง  
 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
 (๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
 (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
 ๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา  เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน  แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ  ประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้ 
การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 24 
 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ  ความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน     
 (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย  
 (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
 ๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศ
ไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่น
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขต
เมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา  เมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ  อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ  ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย  รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดน  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย            
 (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
 (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  
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 ๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ  ระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและ
ขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ  ขับเคลื่อนต่อเนื่อง
จากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ  ภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการ
พัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน  เอเชียตะวันออก และเอเชีย
ใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย  
 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค  
 (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
 (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
 (๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
 (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
 (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 -2565)  ฉบับทบทวน 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการ

เชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน้าทุกระดับสถาบันการ
รักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียง 
เศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย- กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ โลกตะวันออก  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 26 
 

 ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ 
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางลัด      
โลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลาง เป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ 

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่น่า

เที่ยวในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง  ด้าน

อาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ บริการด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
๔. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา  คุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือบรรเทา

ปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน การเดินทาง  
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link) สะพานข้าม

แม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง  ลดปัญหาคอขวด 
เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเมือง  

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้ง คุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่ สีเขียวและสวนสาธารณะ  

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิและบริการ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มใน
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สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่ที่มี ปัญหาความ
รุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๖) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่  ต่อเนื่อง 
รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้  เทคโนโลยี การ
บังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง เพ่ือดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดย
การจัดท้าผังภูมินิเวศเพื่อการ จัดการพ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม 
โดยยังคง รักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งระยะแรกด าเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบ
ขนส่ง มวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ  สร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ชายหาดชะอ า -

หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการ กระจายรายได้และการ
สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเลตะวันตกของภาคกลาง 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต ้ 

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟู  บูรณะโบราณสถาน 
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พ้ืนที่ เกาะรัตนโกสินทร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรีเมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า สุพรรณบุรี และเมืองเก่า
ลพบุรี  

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแล สุขภาพด้วยแพทย์
แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-
ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ  ท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยว
โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ  

๕) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด สามชุก ตลาดน้ า
อัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  
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๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย 
เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้  ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ เช่น น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ ส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น  

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตร หลักของภาค 
ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง ผลิตส าคัญ ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการ  ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะ
และตลาดระดับบน  

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์  ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพ เช่น 
การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็น
ต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง รอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม ก่อสร้าง (สระบุรี) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน ให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต  ในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพ  สินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับ การเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้น  ธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๒๘ แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง          
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาแหล่งน้ า  และระบบกระจายน้ า  ในพ้ืนที่แล้ งซ้ าซาก อาทิ  จั งหวัดกาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า
เดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร  นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังภัยน้ าท่วม  

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม ในเฉพาะเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๔) หยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิ
และบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

๕) ขุดลอกล้ าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ า เจ้าพระยา           
แม่น้ าท่าจีน ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ า และล้ าคลอง
สาขาที่ส าคัญ อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และล้าคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม และสมุทรสาคร 

๖) ฟ้ืนฟูพ้ืนทีช่ายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ จัดท้าแนวปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล 
และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะท่ีลงสู่ทะเล และคราบน้ ามันในพ้ืนที่อ่าวไทย ตอนใน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยง พ้ืนที่

เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเก้ือหนุนและ ติดต่อทางการพัฒนาระหว่าง
พ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง กาญจนบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ แหลมฉบัง-ท่าเรือ          
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ สิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ า
ร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัด
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ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้
เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง เสถียรภาพและ
ลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  

แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง กับภาคอ่ืนๆ 

โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ และรองรับการ
เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลัก  ของประเทศให้
เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ า ระหว่างภาค อาทิ (๑) 
เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ ลพบุรี-ปากน้ าโพ (๒) เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน -
นครราชสีมา (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-มาบตา
พุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย (๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็ว
สูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  

๒) พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้  พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ าร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้ แนวทางการจัดรูปที่ดิน      
การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) 

วิสัยทัศน์ (Vision )  

“เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง  เกษตร และเหล็ก เป็นแหลง   
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นเส้นทางคมนาคมทีส่ าคัญสูภาคใต ้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีย่ั่งยืน” 

พันธกิจ 

“บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน” 

เป้าประสงค์ 

1. การผลิตสินค้าและการแปรรูปสินค้าประมง เกษตรและเหล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพระดับสากล 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ

สุขภาพ 
3. ระบบนิเวศ และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
4. ประชากรที่อยู่ในพื้นท่ี 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. สร้างความพึงพอใจ และความม่ันใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
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6. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินคาประมงเกษตร
และ เหล็ก  

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้า ประมงและเกษตร 
1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
1.3 ส่งเสริม และขยายก าลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ 

กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 

2.2 พัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ด ี 

กลยุทธ์  

3.1 พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเชิงรุก 

ยุทธศาสตร ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์  

4.1 จัดระบบบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  

4.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ 

4.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

4.5 จัดให้มีระบบรับฟังข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

4.6 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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4.7 ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้
ยกระดับการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานการท างานที่ยอมรับได้ 

4.8 เน้นการกระจายภารกิจ และอ านาจการตัดสินในลงสู่ระดับปฏิบัติการ 

4.9 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีระบบ 
(Competency-based Management) 

4.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน และทันสมัย 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 -2565) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” 

พันธกิจ 
1. สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม ของสินค้าเกษตร ประมง ประมงแปร

รูป และการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการ สู่ตลาดสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์รวม 
1.จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
2. สินค้าด้านการเกษตร การประมง ประมงแปรูป และการบริการ มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น และสินค้า

อุตสาหกรรมมีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลก 
3.ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชุมชนเข้มแข็ง 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.1 วิสัยทัศน์  

 “การศึกษาก้าวหน้า  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล  ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม”  
  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 2.3 เป้าประสงค์ 2.4 ตัวช้ีวัด 2.5 ค่าเป้าหมาย 2.6 กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 

การ เมือง  – การ
บริหาร 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

ประชาชนมี ส่ ว น
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

พัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้
 

ร้อยละบุคลากรที่
ไ ด้ รั บกา ร พัฒนา
ค ว า ม รู้  ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

ร้ อ ยล ะคว าม พึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนต่อการ
ด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละของรายได้
จัดเก็บเองเพ่ิมข้ึน 

40 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

60 

50 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 

62 

60 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

64 
 

70 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 

66 

80 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

68 
 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาบุคลากรให้
มี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมการจัดเก็บ
ร า ย ไ ด้ ใ น พ้ื น ที่
ต าบลนาโคก 

ก า ร พั ฒ น า
สวั ส ดิ ก า ร สั ง คม
และความมั่ น ค ง
ของมนุษย์ 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนมีความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน 

จ านวนการจับกุม
ค ดี ย า เ ส พติ ด ใ น
พ้ืนที ่

60 
 
 
 
 
 

60 
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65 
 
 
 
 
 

65 
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70 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 

15 
 

 

75 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 

10 

 

80 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

5 

 

พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ พิ ก า ร  ผู้ ป่ ว ย
เ อ ด ส์  ผู้ ย า ก ไ ร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 2.3 เป้าประสงค์ 2.4 ตัวช้ีวัด 2.5 ค่าเป้าหมาย 2.6 กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 

ก า ร พั ฒ น า
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เ ด็ ก  นั ก เ รี ย น        
มีพัฒนาการตามวัย 
และได้รับการศึกษา
ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
ระบบ 

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประ เพณีท้ อ งถิ่ น 
ได้รับการสืบทอด 

 

จ านวนโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
สืบทอด 

5 
 
 
 
 

1 
 
 

 

5 
 
 
 
 

1 
 
 

 

5 
 
 
 
 

1 
 

 

7 
 
 
 
 

1 
 
 

 

7 
 
 
 
 

1 
 

 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 

ส่ ง เสริมสนับสนุน
ง า น ศ า ส น า 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ก า ร พั ฒ น า
สาธารณสุข  กีฬา
และนันทนาการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 
 
บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ 
 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 
ร้อยละของจ านวน
ขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ 

60 
 
 
 

70 
 

 

65 
 
 
 

75 

 

70 
 
 
 

80 
 

 

75 
 
 
 

85 
 

 

80 
 
 
 

90 
 
 

 

การป้องกัน ควบคุม 
และระงับโรคติดต่อ
ไม่ติดต่อ 
 
บริหารจัดการขยะ
มู ล ฝ อ ย อ ย่ า ง ถู ก
สุขลักษณะ 

 

ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วถึง
และได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของถนนใน
พ้ืนที่ได้มาตรฐาน 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ค รั ว เ รื อ น มี น้ า
ส า ห รั บ อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

ร้อยละของคูคลอง
ที่ได้รับการขุดลอก 
 
 

จ านวนครั้งในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

60 
 
 
 

90 
 
 
 

70 
 
 
 

5 
 

 

 

62 
 
 
 

92 
 
 
 

70 
 
 
 

5 
 
 
 

64 
 
 
 

94 
 
 
 

70 
 
 
 

5 
 

66 
 
 
 

96 
 
 
 

70 
 
 
 

5 

 

68 
 
 
 

98 
 
 
 

70 
 
 
 

5 

 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 2.3 เป้าประสงค์ 2.4 ตัวช้ีวัด 2.5 ค่าเป้าหมาย 2.6 กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 

ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการเกษตร 
และการสร้างอาชีพ 
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้
ให้ กั บป ร ะช าชน 
ตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

จ านวนโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
สืบทอด 

5 
 
 
 
 

1 
 
 

 

5 
 
 
 
 

1 
 
 

 

5 
 
 
 
 

1 
 

 

7 
 
 
 
 

1 
 
 

 

7 
 
 
 
 

1 
 

 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการศึกษา 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน
ง า น ศ า ส น า 
วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     1. สังคมเข้มแข็ง สงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ มีความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ ครองครัวเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
     2. สิ่งแวดล้อมดี เมืองน่าอยู่ ผังเมืองและภูมิทัศน์ งดงาม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและมีการ
จัดการมลพษิอุตสาหกรรม 
     3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พนักงานมีจิตส านึกที่ดี ชุมชนมีความสามัคคี 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน 
     4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานครบถ้วน มีจริยธรรม 
     5. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
     6. ส่งเสริมการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
     7. ประชาชนรักในขนบธรรมเนียมประเพณี มีจิตส านักท่ีดี มีคุณธรรม  
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   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

พฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่า
อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

พฒันาคณุภาพชีวิต สง่เสริมชมุชน

เข้มแข็ง สร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
สง่เสริมภาคการผลิตการแปรรูป

อาหารและการบริการสูต่ลาด

สากล 

การพฒันา

การศกึษา 

การสง่เสริม
คณุภาพชีวิต 

การพฒันา
เศรษฐกิจ 

การพฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

การอนรัุกษ์
และฟืน้ฟู
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันา
การเมืองและ
การบริหาร 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันา อบต. 
นาโคก 

การพฒันา
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การพฒันา
สวสัดกิารและ
ความมัน่คง
ของมนษุย์ 

การพฒันา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

การพฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐานและ
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันา
สาธารณสขุ 
กีฬา และ
นนัทนาการ 

การพฒันา

การเมืองการ

บริหาร 

เป้าประสงค์ เด็ก  นัก เรียน        
มี พั ฒ น า ก า ร
ตามวั ย  และ
ได้รับการศึกษา
ทั้งในและนอก
ระบบ 

ศิลปวัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น ได้รับ
การสืบทอด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต   
ที่ด ี

 

 

 

 

ส่ ง เ ส ริ ม
ก า ร เ ก ษ ต ร 
และการสร้าง
อาชีพ เพื่อเพิ่ม
ร า ย ได้ ใ ห้ กั บ
ประชาชน ตาม
แ น ว ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
 

 

ก า ร พั ฒ น า
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น ใ ห้
ครอบคลุมทั่วถึง
แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน 

อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
 

ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
บริหารจัดการ
ขยะอย่ า งถู ก
สุขลักษณะ 
 

 

 

บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาการ
จัดเก็บรายได ้
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (STRENGTH) 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการ

ด าเนินงาน  รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลืองหรือทุจริต 

2.การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

3.ในการบริหารงานตามโครงการและกิจกรรมของส่วนต่างๆ  มีการควบคุม  ระบุนโยบาย  และ
วิธีการต่างๆ  ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามเพ่ือให้การด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายที่ต้องการด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

5.มีการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ความต้องการด้านต่างๆให้  อบต.
นาโคก ได้รับทราบ  เสนอโครงการให้กับ อบต.นาโคก เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา  บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตรงตามความต้องการ 

6.การบริหารงานและการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  บรรลุตามเป้าหมายและ
ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรี 

7.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกมีการบริหารด้านการเงินและจัดท ารายงานการเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโคกถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  และเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

 
จุดอ่อน (WEAK) 
1.มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับโครงการ  กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกในการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่   แต่
ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทุกโครงการที่เสนอเข้ามา  เพราะพ้ืนที่มากแต่
งบประมาณมีจ ากัดจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆได้ทั้งหมด 

2.ปริมาณงานเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่ถือว่าน้อยมาก  ท าให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 

3.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 
4.สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชนในพื้นท่ี 
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โอกาส  (OPPORTUNITY) 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกมีฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในก ากับของ

กระทรวงมหาดไทย  จึงมีภารกิจที่ต้องสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  เพ่ื อให้การ
บริหารงานเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และ
สม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

2.นโยบายกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดด้านการพัฒนาการบริหาร  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยพัฒนาระบบบริหารงานให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และจัดให้มีระบบการบริหารทั้งด้านระบบงานระบบเงิน
และผลงาน  เพ่ือก ากับดูแลให้การท างานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และจัดให้มีระบบตรวจสอบจาก
ภายนอกด้วยการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน  รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลแบบเปิด 

3.คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสร้างความโปร่งใส  การจัดการทุจริตในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน 

4.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกมีนโยบายในการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  มีการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มแม่บ้าน  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีกองทุนช่วยเหลือ
และมีรายได้เสริม 

5.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  มีปรัชญาและรูปแบบของการท างานที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาการของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

6.พ้ืนที่ของต าบลนาโคกยังสามารถที่จะพัฒนาได้อีกมากถ้าได้รับการวางผังเมืองที่มีคุณภาพ 
 
อุปสรรค  (THREAT) 
1.กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนใน

การด าเนินงาน 
2.ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจการบริหารงานของ อบต. และขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานของ อบต.  แม้ว่า อบต. จะเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ 

3.โรงงานอุตสาหกรรม  อาคารบ้านเรือน  ปล่อยน้ าทิ้งโดยขาดการบ าบัดให้เป็นน้ าดีก่อนปล่อยลง
สู่แม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าสาธารณะที่เป็นธรรมชาติ  จ าเป็นต้องเข้มงวดในการควบคุมโรงงานอย่างจริงจัง 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
   1. สภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศของต าบลนาโคก  เป็นจุดที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดระบบการบริหาร

จัดการการวางผังเมืองเพ่ือไปสู่การพัฒนาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องบางครั้งไม่ชัดเจน ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความยากล าบาก 
   3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 
   
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 39 
 

ส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาการเมือง–การ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง , 
กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ,
กองสาธารณสุข 

2 การพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง , 
กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ,
กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง , 
กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ,
กองสาธารณสุข 

การด าเนินการอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง , 
กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ,
กองสาธารณสุข 

3 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุข 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 การพัฒนาสาธารณสุข 
กีฬาและนันทนาการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 
กองช่าง 

การด าเนินการอ่ืน งบกลาง กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 
5 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง  
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง  
 

การพาณิชย์ กองช่าง กองคลัง  
 

การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง 

6 การพัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 5 ส านัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การเมือง -การบรหิาร 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

7 

 
 

1,152,000 

 
 

8 

 
 

730,000 

 
 

6 

 
 

735,000 

 
 

5 

 
 

585,000 

 
 

6 

 
 

735,000 

 
 

32 

 
 

3,937,000 
รวม 7 1,152,000 8 730,000 6 735,000 5 585,000 6 735,000 32 3,937,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

2.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

2.2 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งชุมชน 

2.3 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

3 
 

2 
 

4 

 
 
 

1,330,000 
 

40,000 
 

6,354,000 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 

 
 
 

20,000 
 

40,000 
 

6,467,200 

 
 
 

2 
 

2 
 

4 

 
 
 

60,000 
 

40,000 
 

6,706,000 

 
 
 

3 
 

2 
 

4 

 
 
 

1,172,000 
 

40,000 
 

6,906,000 

 
 
 

1 
 

2 
 

4 

 
 
 

20,000 
 

40,000 
 

7,206,000 

 
 
 

10 
 

10 
 

19 

 
 
 

2,602,000 
 

200,000 
 

33,639,200 
รวม 9 7,724,000 6 6,527,200 8 7,006,000 9 8,118,000 7 7,266,000 39 36,441,200 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษา 

 3.2 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

17 

1 

 
 
 

2,515,588 

100,000 

 
 
 

11 

1 

 
 
 

2,175,870 

27,000 

 
 
 

12 

1 

 
 
 

2,416,000 

27,000 

 
 
 

12 

1 

 
 
 

2,436,000 

27,000 

 
 
 

12 

1 

 
 
 

2,456,000 

27,000 

 
 
 

64 

5 

 
 
 

11,999,458 

208,000 

รวม 18 2,615,588 12 2,202,870 13 2,443,000 13 2,463,000 13 2,483,000 69 3,937,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข กีฬาและ
นันทนาการ 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 4.2 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.4 แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 
4.5 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

6 
2 
 

2 
- 
 

1 

 
 
 

515,000 
280,000 

 
900,000 

- 
 

250,000 

 
 
 

4 
1 
 

2 
2 
 

1 

 
 
 

247,900 
30,000 

 
1,357,960 
120,500 

 
250,000 

 
 
 

4 
1 
 

3 
- 
 

1 

 
 
 

250,000 
30,000 

 
900,000 

- 
 

250,000 

 
 
 

4 
1 
 

2 
- 
 

1 

 
 
 

250,000 
30,000 

 
900,000 

- 
 

250,000 

 
 
 

4 
1 
 

2 
- 
 

1 

 
 
 

250,000 
30,000 

 
900,000 

- 
 

250,000 

 
 
 

22 
6 
 

11 
2 
 

5 

 
 
 

1,512,900 
400,000 

 
4,957,960 
120,500 

 
1,250,000 

รวม 11 1,945,000 10 2,006,360 9 1,430,000 8 1,430,000 8 1,430,000 46 8,241,360 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 43 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 5.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
5.3 แผนงานการ
พาณิชย ์
5.4 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
 

19 
 
 
- 
 

3 

 
 
 

384,000 
 

8,535,500 
 
 
- 
 

797,000 

 
 
 

3 
 

10 
 
 

3 
 

4 

 
 
 

1,900,000 
 

4,570,600 
 
 

674,731.74 
 

1,113,000 

 
 
 

3 
 

17 
 
 

1 
 

4 

 
 
 

1,435,000 
 

6,044,800 
 
 

440,000 
 

1,070,000 

 
 
 

6 
 

13 
 
 

1 
 

9 

 
 
 

3,270,000 
 

7,150,300 
 
 

2,380,000 
 

2,260,800 

 
 
 

5 
 

6 
 
 
- 
 

2 

 
 
 

2,920,000 
 

3,308,400 
 
 
- 
 

300,000 

 
 
 

18 
 

65 
 
 

5 
 

22 

 
 
 

9,525,000 
 

29,609,600 
 
 

3,494,731.74 
 

2,560,800 
 

รวม 23 9,716,500 20 8,258,331.74 25 8,989,800 29 15,061,100 13 6,528,400 110 48,554,131.74 
6) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 6.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

5 

 
 

150,000 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวมท้ังสิ้น 69 
23,183,08

8 
57 17,754,761.74 61 20,633,800 65 27,687,100 48 18,472,400 308 101,260,691.74 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

จัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ภายในต าบลนาโคก 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดต้ระหนักถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานจ้างทั่วไป และผู้น า
ท้องที่ 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

จัดฝึกอบรมผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่
ผู้น าชุมชน   บุคลากร
ในสังกัด อบต.  
จ านวน  ๕๐  คน และ
ศึกษาดูงาน 
 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
อบรม 
 

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

๓ โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณรี าลึกวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อเป็นการร าลึกและ
เทิดพระเกียรติในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร
และในพื้นที่อ่ืนๆที่มา
ร่วมงาน 

๕,๐๐๐ 
 

- - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ประชาชนไดต้ระหนักถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและรับทราบ
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน พร้อม
ทั้งใช้เป็นเวทีในการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความรู ้
ร้อยละของ
ปัญหาที่
ได้รับการ
แก้ไข 

ประชาชนได้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
อบต.สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได ้

ส านักงาน
ปลัด 
 

๕ โครงจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโคก 
และประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับ
การเลือกตั้งต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งและได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยกับการ
เลือกตั้งอย่างถูกต้อง 

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ภายในต าบลนาโคก
หมู่ที่ ๑-๖  
 

๒๙๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ จ านวน 
นายก อบต. 
นาโคกและ
สมาชิกสภา 
อบต.นาโคก 
ตามที่
กฎหมาย
ก าหนด 

มีการจัดเลือกตั้งตาม
กฎหมายและประชาชน
ได้รับความรู ้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
กับ 
การเลือกตั้งท่ีถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ระบบเสียงตามสายหรือ     
ไรส้าย  และหอกระจายข่าว 

เพื่อให้มีจุดกระจาย
เสียงเพิ่มขึ้นและให้
เสียงตามสายอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ด ี

มีระบบเสียงตามสาย
หรือไรส้าย  
ครอบคลมุ ๖หมูบ่้าน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ เสียงตาม
สายและไร้
สายอยู่ใน
สภาพพร้อม
ใช้งาน 

ประชาชนไดร้ับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง และชัดเจน 

ส านักงาน
ปลัด 
 

๗ โครงการจดัท า/ปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ให้เกิด
ประโยชน์และใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดเก็บภาษไีด้อย่าง
รวดเร็ว เกิดประโยชน์  
ครอบคลมุ พ้ืนท่ี  6  
หมู่บ้าน ของ 
อบต.นาโคก 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ จ านวนภาษี
ที่จัดเก็บได ้

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง 
 

กองคลัง/ 
กองช่าง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมการรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการท างาน 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงาน 
อบต.นาโคก มี
คุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนา และ
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางด าเนินชีวิต
และปฏิบตัิราชการ 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กับคุณธรรมจริยธรรม 
การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการ
ท างานผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. จ านวน ๕๐ คน 

- ๒๐,๐๐๐ - - - ผู้บริหาร 
ผู้ช่วย
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
อบต.นาโคก 
จ านวนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 
เข้าร่วม
อบรมครั้งนี ้

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักคณุธรรม
จริยธรรมเข้าถึง
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและ
สามารถน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบตัิ
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีของฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญตัิ ฝ่ายข้าราชการ
ประจ า และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
อ านาจหน้าที่และองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ตระหนัก
ในการปฏิบัตริาชการ
โดยชอบ ต่อต้านการ
ทุจริตและไม่กระท า
การใดเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีและการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจ าปี
ใหแ้ก่ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
อบต.นาโคกจ านวน 
๖๐ คน 

- ๒๐,๐๐๐ - - - ผู้บริหาร 
ผู้ช่วย
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
อบต.นาโคก 
เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐  

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ตามบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 49 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษา
ประชาชนท้ังด้าน    
สาธารณภัย การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโรคตดิต่อ
หรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร หลักเกณฑ์
และวิธีการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวดั
สมุทรสาคร 

- 15,000 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ด าเนินการ
ตาม
วัตถปุระสงค์
ของ
โครงการ  

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือใหด้้าน
ต่างๆตามอ านาจหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 50 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
   ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
      ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงรถยนต์
ส่วนกลาง 

เพื่อให้รถยนต์
ส่วนกลางมสีภาพ
พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

- ปะผุท าสีรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 4520 
สมุทรสาคร 
- หุ้มเบาะหนัง PU 
-ปูพ้ืนยางภายในตัวรถ  
ฯลฯ 

- 90,000 - - - รถยนต์
ส่วนกลาง
อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้
งาน  

มีรถยนตส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 52 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
      ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑2 โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร.  
 
 

เพื่อฝึกทักษะให ้    
อปพร. มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานและ
เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จัดอบรมทบทวน    
อปพร.จ านวน  ๕๐   
คน 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 

การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 
 
 
 
 

๑3 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพื่ออ านวยสะดวก 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาและลดปญัหาการ
เกิดอุบัติเหตุ   

ผู้ใช้ถนนในเขตต าบล
นาโคก ไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร 
 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 
 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไปมาได้
อย่างมั่นใจและมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักงาน
ปลัดฯ 
 
 

๑4 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในต าบลนาโคก 
 

เพื่อใช้สอดส่องดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาชนภายใน
ต าบลนาโคก 
 

พื้นที่ต าบลนาโคก 6 
หมู่บ้าน 

1,000,000 
 

- - 
 

-  จ านวนคดี
อาชญากรรม
ในพื้นที่ที่ไม่
สามารถ
คลี่คลายได้
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
      ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑5 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อใช้สอดส่องดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาชนภายในหมู่ที่ 
4 
 

พื้นที่ต าบลนาโคก   
หมู่ที่ 4 จ านวน 4 จดุ 

- 
 

- - 
 

491,000 - จ านวนคดี
อาชญากรรม
ในพื้นที่ที่ไม่
สามารถ
คลี่คลายได้
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

๑6 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อใช้สอดส่องดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาชนภายใน
ภายในหมู่ที ่6 
 

พื้นที่ต าบลนาโคก   
หมู่ที่ 6 จ านวน 4 จดุ 

- 
 

- - 
 

661,000 - จ านวนคดี
อาชญากรรม
ในพื้นที่ที่ไม่
สามารถ
คลี่คลายได้
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

17 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
กับประชาชน จ านวน 
60 คน  

- - 40,000 - - จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการระงับ
อัคคีภัย และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
      ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑8 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นส่งผลท า
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
 

ประชาชนหมู่ ๑-๖    
ต าบลนาโคก 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์
 
 

- ประชาชนได้มีคณุภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 

 
๑9 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 

เพื่อตอบสนองตาม
นโยบายของรัฐบาล  
- จัดท าโครงการ/ป้าย
ประชาสมัพันธ์/
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ 

ประชาชน 6 หมู่ใน
ต าบลนาโคก 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

จ านวนผู้ตดิ
ยาเสพตดิ
ลดลง 
 
 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และร่วมกัน
แก้ปัญหายาเสพตดิ 
 
 

ส านักงาน
ปลัดฯ 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
      2.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิตาม
กฎหมายไดร้ับ
สวัสดิการ 

๕,๑๔๒,๐๐๐ ๕,๔๕๕,๒๐๐ 5,500,000 5,700,000 6,000,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่มี
สิทธิตาม
กฎหมายได้รับ
สวัสดิการทุก
คน 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

21 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ให้กับผู้
พิการในพื้นที ่

ผู้พิการที่มสีิทธิตาม
กฎหมายไดร้ับ
สวัสดิการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้พิการที่มี
สิทธิตาม
กฎหมายได้รับ
สวัสดิการทุก
คน 

ผู้พิการในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

22 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ให้กับผู้ป่วย
เอดส์ในพื้นที ่

ผู้ป่วยเอดส์ที่มสีิทธิ
ตามกฎหมายได้รบั
สวัสดิการ 

12,000 12,000 6,000 6,000 6,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิตาม
กฎหมายได้รับ
สวัสดิการทุก
คน 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ 
   ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
      2.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาโคก 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
นาโคก 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
นาโคก 

200,000 - 200,000 200,000 200,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
นาโคก
ด าเนินการ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

สมาชิกกองทุนมี
สวัสดิการที่ดตีาม
หลักเกณฑ์ของกองทุน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการอาหารเสรมิ  (นม)  
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ. 
 

เพื่อให้เด็ก นักเรียน
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม)  เพยีงพอต่อการ
พัฒนาท้ังร่างกาย   
จิตใจและสติปญัญา 
 

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ทุกคน 
ทั้ง 3 โรงเรียนในพื้นที่ 
-โรงเรียนบ้านนาโคกฯ 
-โรงเรียนวัดราษฎรธ์รรมา
ราม 
-โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 

576,777 
 

592,130 
 

610,000 
 

630,000 
 

650,000 
 

จ านวน
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที่
ต าบลนาโคก
ทุกคน 
 

เด็ก นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรงท้ังร่างกาย 
จิตใจและสติปญัญา 

กอง
การศึกษาฯ 
 

25 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) 
เพียงพอต่อการ 
พัฒนาท้ังร่างกาย 
จิตใจและสติปญัญา 
 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.นาโคก 
ทุกคน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
นาโคก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดปัจจันตาราม 

95,811 
 

88,160 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนเด็ก
เล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. 
นาโคก ทกุคน 
 

เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ี
อาหารกลางวนั
รับประทาน เพยีงพอ
ต่อการพัฒนาท้ัง
ร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาโคก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดปัจจันตาราม 

245,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวนเด็ก
เล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. 
นาโคก ทกุคน 
 
 

เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานจะได้มี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 
 

27 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อให้เด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษาและสื่อการ
เรียนใช้ในการเรยีน 
การสอน 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาโคก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดปัจจันตาราม 

85,000 - - - - 
 

จ านวนวัสดุ
ที่ใช้ในการ
เรียนต่อ
จ านวน
นักเรียน 

เด็กเล็กมีวัสดุการศึกษา 
สื่อ - อุปกรณ์การเรียน
ใช้ในการสอนเพื่อ
พัฒนาการในการเรยีนรู้
ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

28 โครงการเปิดโลกการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
จากประสบการณ์ตรง
นอกห้องเรียน 
 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. 
นาโคก ท้ัง 2 ศูนย ์
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
เล็กท่ีเข้า
ร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.   
นาโคก ไดเ้รียนรู้นอก
ห้องเรียน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ยกระดับ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

1.ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาโคก  คนละ 
1,700 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. 
นาโคก  
-ค่าหนังสือเรียน คนละ 
200 บาท/ป ี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาโคก คนละ 
200 บาท/ป ี
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาโคก คนละ 
300 บาท/ป ี

- 
 

355,580 
 

360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

จ านวนเด็ก
เล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. 
นาโคก ทกุคน 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต. นาโคก ไดร้ับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 61 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ยกระดับ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต. นาโคก คนละ 430 
บาท/ปี  
3.ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. นาโคก 
อัตรามื้อละ 20 บาท/
คน/วัน 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 62 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมรอบๆ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
น่าอยู่น่าเรียน 

จ านวน  2  แห่ง 
 
 
 
 

50,000 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

ประสิทธิภา
พของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในการ
ให้บริการ 

เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่มีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ ี
 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

31 โครงการกีฬาดีมีพลัง 
 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมด้านการกีฬา 
 

จัดแข่งขันกีฬาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 
อบต.นาโคก 

22,000 
 

22,000 22,000 22,000 22,000 จ านวนเด็ก
ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้ฝึกทักษะ
พัฒนาการทางร่างกาย 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

32 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สุขภาพแก่เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดปัจจันตาราม 

8,000 - - - - จ านวนเด็ก
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กเล็กไดร้ับการส่งเสริม
ทักษะด้านสุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
 

33 โครงการเสรมิสร้าง
สุขอนามัยในตัวเด็ก 
 

เพื่อให้เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับสุขอนามัยที่
ปลอดภัย 
 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
สุขอนามัยเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น  
นาโคก 

10,000 - - - - จ านวนเด็ก
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กเล็กไดร้ับการส่งเสริม
ทักษะด้านสุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการหนู หนเูรียนรู้    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาโคก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดปัจจันตาราม 

20,000 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 

35 โครงการจดังานวันเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ในพื้นที่มีความสามัคคี 
และส่งเสรมิการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ตามวัย 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบล 
นาโคก 
 

200,000 
 
 

- 
 

200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม 
 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
มีความสามัคคีและมไีหว
พริบจากการเรียนรู้ใน
กิจกรรมที่จดัขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
 

36 อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบา้นนาโคก 
(นาเกลือสมัพันธ์) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีอาหารกลางวัน
รับประทานอยา่ง
เพียงพอต่อการพัฒนา
ทั้งร่างกายและ
สติปัญญา 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
นาโคก (นาเกลือ
สัมพันธ์)  คนละ 20 
บาท/วัน 

192,000 188,000 190,000 190,000 190,000 เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและ
มีพัฒนาการทั้งร่างกาย
และสติปัญญาตามวัย 

โรงเรียนบ้าน
นาโคก(นา
เกลือ
สัมพันธ์) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนวดัราษฎร์
ธรรมาราม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีอาหารกลางวัน
รับประทานอยา่ง
เพียงพอต่อการพัฒนา
ทั้งร่างกายและ
สติปัญญา 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนวัด
ราษฎร์ธรรมาราม   
คนละ 20 บาท/วัน 

192,000 188,000 190,000 190,000 190,000 เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันทีถู่กตอ้ง
ตามหลัก
โภชนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและ
มีพัฒนาการทั้งร่างกาย
และสติปัญญาตามวัย 

โรงเรียนวดั
ราษฎร์    
ธรรมาราม 

38 อุดหนนุอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนวดัปัจจัน 
ตาราม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีอาหารกลางวัน
รับประทานอยา่ง
เพียงพอต่อการพัฒนา
ทั้งร่างกายและ
สติปัญญา 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
วัดปัจจันตาราม  คน
ละ 20 บาท/วัน 

192,000 188,000 190,000 190,000 190,000 เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันทีถู่กตอ้ง
ตามหลัก
โภชนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและ
มีพัฒนาการทั้งร่างกาย
และสติปัญญาตามวัย 

โรงเรียน
วัดปัจจัน   
ตาราม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

39 อุดหนุนค่าจัดจา้งครูจ้าง
สอนโรงเรียนบ้านนาโคก 
(นาเกลือสมัพันธ์) 
 
 

เพื่อให้มีบุคคลากรทาง
การศึกษาเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
 

ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว จ านวน 1 
อัตรา 
 

178,000 
 

 

178,000 178,000 178,000 178,000 ครูอัตราจ้าง 
จ านวน 1 
อัตรา 

มีบุคลากรทางการศึกษา
เพียงพอกับการเรียนการ
สอน 
 
 

โรงเรียนบ้าน
นาโคก (นา
เกลือ
สัมพันธ์) 

40 อุดหนุนค่าจัดจา้งครูจ้าง
สอนโรงเรียนวัดราษฎร์   
ธรรมาราม 
 
 

เพื่อให้มีบุคคลากรทาง
การศึกษาเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
 

ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว จ านวน 1 
อัตรา 
 

178,000 
 

 

178,000 178,000 178,000 178,000 ครูอัตราจ้าง 
จ านวน 1 
อัตรา 

มีบุคลากรทางการศึกษา
เพียงพอกับการเรียนการ
สอน 
 
 

โรงเรียนวดั
ราษฎร์    
ธรรมาราม 

41 อุดหนุนค่าจัดจา้งครูจ้าง
สอนโรงเรียนวัดปัจจัน     
ตาราม 
 
 

เพื่อให้มีบุคคลากรทาง
การศึกษาเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
 

ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว จ านวน 1 
อัตรา 
 

178,000 
 

 

178,000 178,000 178,000 178,000 ครูอัตราจ้าง 
จ านวน 1 
อัตรา 

มีบุคลากรทางการศึกษา
เพียงพอกับการเรียนการ
สอน 
 
 

โรงเรียน
วัดปัจจัน    
ตาราม 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

42 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานประเพณีทางศาสนา และ
วัฒนธรรม  
 

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัและรักษา
ไว้ซึ่งจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมแห่องค์
หลวงพ่อสัมฤทธ์ิ เนื่อง
ในประเพณสีงกรานต์ 
และรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ในวันท่ี 14 
เมษายน 
 

100,000 
  

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอดจากเยาวชน
รุ่นหลัง และประชาชน
หมู่ที่ 1 -–6 ได้สรงน้ า
ขอพรองค์หลวงพ่อ
สัมฤทธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสาธารณสุข  กีฬาและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

43 โครงการพัฒนาเครือข่าย
แกนน าสุขภาพระดับ
หมู่บ้าน 
 

เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของ
แกนน าเครือข่าย
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ต าบลนาโคก 

เครือข่ายสาธารณสุข
ในพื้นที่ต าบลนาโคก 

200,000 
 

- - - - 
 

ร้อยละของ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณสุข 

ต าบลนาโคกมีเครือข่าย
สาธารณสุขท่ีมคีุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

44 โครงการป้องกันควบคุมและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
 

- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในคนและสตัว ์
- เพื่อให้พื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัข - แมว 
ในหมู่ที่ 1 - 6 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จ านวน
สุนัข-แมวจร
จัดในพ้ืนท่ี 
 

ต าบลนาโคกปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

45 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้แพร่
ระบาด 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาโคก 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เป็น
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในต าบลนา
โคกปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออกและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

46 โครงการป้องกัน และระงับ
โรคตดิต่อ 
 
 
 

- ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
- สร้างความตระหนกัใน
การมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพอย่างแทจ้ริง 
- ส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการป้องกัน
โรคติดต่อ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาโคก 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 

 

50,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ี
เป็น
โรคตดิต่อ 
 

- ประชาชนในต าบลนา
โคกปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

47 โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

-ด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลนาโคก ตัวละ 
30 บาท 
-ส ารวจข้อมลูสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ปีละ 
2 ครั้ง ตามจ านวน
สนุัขและแมว ตัวละ 3 
บาท/ครั้ง 

- 27,900 30,000 30,000 30,000 สุนัข/แมว
ทุกตัวได้รับ
การฉีด
วัคซีน
ควบคุมโรค 

สัตว์ในพื้นที่ปลอดโรค
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

48 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 

เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกบัการด าเนินการ
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 6 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
20,000 บาท โดยแต่ละ
หมู่บ้านจัดท าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข 
จ านวนหมูบ่้านละ ไม่น้อย
กว่า 3 โครงการ  
หรือ อบต.ด าเนินการ
ในภาพรวมของต าบล 

120,000 
 
 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 
 
 

 

120,000 
 

คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน
จ านวน 6 
หมู่บ้าน 
ได้รับการ
อุดหนุนเงิน
งบประมาณ
และ
ด าเนินการ
ตาม
วัตถุประสงค์ 
 

ประชาชนไดร้ับความรู้
ด้านสาธารณสุขตาม
พระราชด าร ิ
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
/คณะกรรม 
การหมู่บ้าน  
ทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

 
 

 

49 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนท่ี
เขตชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 
-เพื่อการจัดการบริหาร
สุขภาพเบื้องต้น 
-เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารสุข
สุขในเรือ่งต่างๆ 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
จ านวน 6 หมู่บ้าน 

45,000 - - - - หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนนุ
ด าเนนิการตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับบริการ
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

ศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐาน หมู่ที่ 
1- 6 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

50 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล  เพื่อสร้างความสามัคคี
และส่งเสรมิการออก
ก าลังกาย   สามารถ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 

จัดการแข่งขันกีฬา 
เด็ก  นักเรียน   
ประชาชน  เยาวชน  
ในพื้นที่ต าบลนาโคก 
ทั้ง 6 หมู่บ้าน เช่น
ฟุตบอล ฟุตซอล 

250,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
เยาวชน ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก  นักเรียน  เยาวชน   
มีความรัก  ความสามคัค ี
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ท า
ให้มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
 

51 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา
หมู่บ้าน  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอุปกรณ์
การกีฬาออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์เพื่อสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ประชาชน เยาวชน  
หมู่ที่  1 - 6 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ี
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
 

ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

52 โครงการก าจดัขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นท่ีต าบลนาโคก 

เพื่อให้พื้นที่ต าบลนา
โคกมีความสะอาดและ
ลดปัญหามลพิษใน
ต าบล 
 

จ้างเหมาบริการก าจดั
ขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ 

 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ขยะตกค้าง
ในพื้นที่ไม่
เกินร้อยละ 
10 ต่อ
เดือน 

สามารถก าจัดขยะได้
อย่างถูกสุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

53 โครงการปรับปรุงรถบรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย 

เพื่อให้มียานพาหนะที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการจดัเก็บขยะ
ในพื้นที่ต าบลนาโคก 

- เปลี่ยนพื้นตู ้เหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 4 มม. 
-เปลี่ยนผนังด้านข้าง 2 
ด้าน และผนังด้านบน เหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
-ปะผุรอบคัน 
- ปรับปรุงระบบไฟรอบคัน 
-ท าสีรอบคัน 

- 457,960 -   รถบรรทุก
ขยะมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

รถบรรทุกขยะสามารถ
บรรทุกขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไมเ่กิดการ
รั่วไหลของน้ าปฏิกูล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

54 จัดซื้อวัสดุอุปกรณร์องรับ
ขยะ 
 
 
 

เพื่อจะไดม้ีที่รองรับ
ขยะอย่างพอเพียง 
 
 

จัดซื้อถังขยะ ขนาด 
240 ลติร  
จ านวน 100 ใบ 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีอุปกรณส์ าหรับรองรับ
ขยะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ลาน คสล. หมู่ที่ 4  

เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับใช้ตดิตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง และป้องกัน
น้ าทะเลหนุนสูงท่วม
เครื่องออกก าลังกาย 
 

ลาน คสล. ส าหรับ
ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
28.00 ตารางเมตร 
บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ
เสือค ารณ 

- 
 

47,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวนผู้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีส าหรับออกก าลัง
กาย และเครื่องออก
ก าลังกายไม่ไดร้ับความ
เสียหายจากน้ าทะเล
หนุนสูง  

กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
 

56 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ลาน คสล. หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับใช้ตดิตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง และป้องกัน
น้ าทะเลหนุนสูงท่วม
เครื่องออกก าลังกาย 
 

ลาน คสล. ส าหรับ
ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
50.00 ตารางเมตร 
บริเวณลานกีฬา

- 
 

73,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวนผู้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีส าหรับออกก าลัง
กาย และเครื่องออก
ก าลังกายไม่ไดร้ับความ
เสียหายจากน้ าทะเล
หนุนสูง  

กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ประจ าหมู่บ้าน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้มแข็ง สร้างสังคมเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสขุ กีฬาและนันทนาการ 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
      4.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

57 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
สุขภาพของคนใน
ชุมชน 
 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาโคก 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ  

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบลนาโคก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

58 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง ถนนเลียบคลองปู่มาก 
หมู่ที่ 3  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

- ติดต้ังไฟโคม LED ขนาด 
30 วัตต์ แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 8 ชุด บริเวณถนน
เลียบคลองปู่มากไปตาม
เส้นทาง 
-ติดต้ังไฟโคม LED ขนาด 
30 วัตต์ แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 10 ชุด บริเวณ
ถนนเลียบคลองปู่มากไป
ตามเส้นทาง 

384,000 
 

 
 
 
 
 
 

480,000 
 

 
 
 
 
 
 
480,000 

 
 
 
 
 
 
480,000 

 
 
 
 
 
 
480,000 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 
 
 
 
 

59 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเลียบคลองรางจันทร์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟโคม LED ขนาด 
30 วัตต์ แบบโซล่าเซลล์ 
ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 10 ชุด บริเวณ
ถนนเลียบคลองรางจันทร์
ไปตามเส้นทาง 

- 
 

480,000 
 

- 480,000 480,000 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 77 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

60 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเลียบคลองนิคม 2   
หมู่ที่ 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟโคม LED ขนาด 
30 วัตต์ แบบโซ่ล่าเซลล์ 
ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 10 ชุด บริเวณ
ถนนเลียบคลองนิคม 2 
ไปตามเส้นทาง 

- 
 

480,000 
 

480,000 480,000 480,000 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 
 
 
 
 

61 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนเข้าวัดไร่ไทรทอง 
หมู่ที่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟโคม LED ขนาด 
30 วัตต์ แบบโซ่ล่าเซลล์ 
ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 10 ชุด บริเวณ
ถนนเลียบคลองนิคม 2 
ไปตามเส้นทาง 

- 
 

- 
 

- 480,000 480,000 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หน้า 78 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ย บริเวณเลียบ
คลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่
ที่ 1 จากวัดไร่ไทรทอง –
บ้านนายเสนยี์           
เทศสมบูรณ์ 

- 
 

460,000 
 

- - - มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคสาขา
ดอนไผ่ 
 

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า จาก 
1 เฟส เป็น 3 เฟส 
ระยะทาง  128.00        
เมตรบริเวณบ้านนาย
เกษม   เสือภูมี – บ้าน
นางสนอง ถินทิพย ์

- 
 

- 
 

- 350,000 - ระบบประปา
มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร 
 

64 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนเลียบคลองปู่มาก      
หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้ไฟฟ้าใช้
ครอบคลมุครัวเรือน
ภายในหมู่บ้าน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 3 
เฟส ระยะทาง 700 
เมตร 

- 
 

- 
 

- 1,000,000 1,000,000 ระบบประปา
มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรุงรถฟาร์ม
แทรคเตอร ์

เพื่อให้สภาพรถมี
ความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงรถฟาร์มแทรคเตอร์
โดยเปลี่ยนเครือ่งตัดหญ้า
ไหล่ทาง 

- - 475,000 - - จ านวน
หมู่บ้านที่ได้
ใช้ประโยชน์  

ภูมิทัศน์สองข้างถนนใน
พื้นที่ต าบลนาโคก
สะอาดและสวยงาม 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยัและมี
ทางส าหรับระบายน้ า 
 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
195.00 เมตร โดยใช้
ลูกรังจ านวน 304.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด 
1.20x12.0x1.20 เมตร 
จ านวน 51 ท่อน เร่ิมจาก
ถนนลูกรังที่ อบต.นาโคก 
สร้างไว้เดิมไปตามเส้นทาง 

977,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 
และสามารถระบายน้ า
ได้ดไีม่มีน้ าท่วมขัง  

กองช่าง 
 
 
 
 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยัและมี
ทางส าหรับระบายน้ า 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 90.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
225.00 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ า คสล. 
เลียบถบบลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 20.00 

92,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 
และสามารถระบายน้ า
ได้ดไีม่มีน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เมตร บริเวณบ้านนาย
ยอด ยาตระณัติ ไปตาม
เส้นทาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
        5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยัและมี
ทางส าหรับระบายน้ า 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 56.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
224.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาด1.20x12.0x1.00 
เมตร จ านวน 56 ท่อน 
เร่ิมจากบ้านนายชว้น    
ค าพาที ไปตามเส้นทาง 

845,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 
และสามารถระบายน้ า
ได้ดไีม่มีน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 
 

69 โครงการก่อสร้างขยายถนน
แอสฟัลท์ติกเลียบทางรถไฟ
สายบ้านแหลม – แม่กลอง 
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยั 
 

ขยายถนนแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้งเดิม 3.00 
เมตร ระยะทาง 403.00 
เมตร ขนาดกวา้งใหม่ 
5.00 เมตร ระยะทาง 
403.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 2,015.00 

947,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ตารางเมตร บริเวณส่ีแยก
ทางรถไฟ ถึงบ้านนางมยุรี 
วงษ์วรรณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

70 โครงการซ่อมแซมเขื่อนหิน
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซมเขื่อนหิน
ใหญ่ให้สามารถ
ป้องกันน้ ากัดเซาะและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมเขื่อนหินใหญ่ 
เพื่อป้องกันตลิ่งพัง ช่วงที่ 
1 ขนาดสันเขื่อนกว้าง 
0.50 เมตร สูง 1.80 
เมตร ระยะทาง 60.00 
เมตร ช่วงที่ 2 สันเขื่อน
กว้าง 0.50 เมตร สูง 
1.80 เมตร ระยะทาง 
70.00 เมตร เร่ิมจาก
ถนน คสล.เข้าหมู่บ้านไป
ตามเส้นทาง 

55,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
และแก้ไขปญัหาน้ ากดั
เซาะ  

กองช่าง 
 
 
 
 

71 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกัน
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดินและ
ป้องกันน้ าท่วม 
 

สันเขือ่นเดิมกว้าง 1.00 
เมตร เสริมใหม่กว้าง 2.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 188.00 เมตร 
โดยใช้หินใหญ่จ านวน 
733.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมทั้งฉาบปูนทับหน้า 
หนา 0.05 เมตร เริ่มจาก

1,162,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดปญัหาน้ ากดั
เซาะตลิ่ง และป้องกันน้ า
ท่วม  

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ประตูระบายน้ าวัดรางจันทร์
สามัคคีธรรมไปตามเสน้ทาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
        5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีทางส าหรับ
ระบายน้ าและน้ าไม่
ท่วมขัง 

รางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.70 
เมตร หนา 0.12 เมตร 
ระยะทาง 22.00 เมตร 
เร่ิมจากรางระบายน้ า 
คสล.ที่ อบต.นาโคก สร้าง
ไว้เดิม 

61,900 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

มีทางส าหรับระบายน้ า
และน้ าไม่ท่วมขัง  

กองช่าง 
 
 
 
 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยั 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์      
ติก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
113.00 ตารางเมตร หนา 
0.05 เมตร สร้างบริเวณ
บ้านนายชยัวัฒน ์ทองคง  

40,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม  

กองช่าง 
 
 
 
 

74 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยั 
 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร ระยะทาง 
164.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
738.00 ตารางเมตร 
บริเวณหลังวัดราษฎร์  

365,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม  

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ธรรมาราม ไปตามเส้นทาง  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
ตัว L เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังทลาย ถนนเลียบคลอง
นิคม 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีทางส าหรับ
ระบายน้ าและน้ าไม่
ท่วมขัง 

เข็มตัว L ยาว 8.00 เมตร  
จ านวน 335 ต้น  
ระยะทาง 67.00 เมตร 
เร่ิมก่อสร้างจากเขื่อนรูป
ตัว L ที่ อบต. นาโคก 
สร้างไว้เดิม 

1,088,700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดปญัหาการ
กัดเซาะตลิ่งและป้องกัน
น้ าท่วมหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

76 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยั 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 180.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 450.00 
ตารางเมตร สร้างต่อจาก
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกที่ 
อบต.นาโคก สร้างไว้เดิม 

193,700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภยั 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 262.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
รวมไมน่้อยกว่า 1,310.00 
ตารางเมตร สร้างตอ่จาก
ถนน คสล. ที่ อบต. นาโคก 
สร้างไว้เดิม  

888,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม  

กองช่าง 
 
 
 
 

78 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเลียบคลองสุนัขหอน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ี
ได้รับความเสียหายให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลกุ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร รวม
ระยะทางที่ ซ่อม 300.00 
เมตร โดยใช้หินคลกุ จ านวน 
135.00 ลูกบาศก์เมตร 
โดยปรับเกลี่ยเรียบ  

71,900 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร  

กองช่าง 
 
 
 

79 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
สายบ้านไร่ – คลองนิคม 2 
หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ี
ได้รับความเสียหายให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง ที่
ซ่อม 300.00 เมตร โดย
ใช้หินคลุก จ านวน 
135.00 ลูกบาศก์เมตร 

179,800 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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โดยปรับเกลี่ยเรียบ  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

80 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ถนนทางเข้าหมู่บ้านกิจเจริญ 
หมู่ที่ 1  

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ี
ได้รับความเสียหายให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง115.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พืน้ทีร่วมไมน่้อยกว่า 
460.00 ตารางเมตร เริ่ม
จากถนนเอกชัยไปตาม
เส้นทาง 

86,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม  

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า บริเวณบ้านนาง
มยุรี วงษ์วรรณ หมู่ที ่2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
ขนาด 2.00 x 3.00 
เมตร พร้อมฐาน  

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง อบต.
นาโคก 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในช่วงหน้าฝน 
หรือช่วงน้ าทะเลหนุน 

กองช่าง 
 
 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ถนนแยกทางรถไฟ หมู่ที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 50.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 
250.00 ตารางเมตร เริ่ม
จากบรเิวณบ้านนายเอนก 
เอกพยงค์ ถึงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกที่ อบต.นาโคก
สร้างไว้เดิม   

99,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ปรับปรุงถนน คสล. เดิม 
โดยลาดยางแอสฟัลท์ตกิทับ
หน้า ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร ชว่งที่ 2 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 50.00 เมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 35.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่นอ้ย
กว่า 1,325.00 ตาราง
เมตร เริม่สร้างจากถนน
ทางเข้าหมู่บ้านชายทะเลราง
จันทร์ไปตามเสน้ทาง   

- 
 

497,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

84 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
รูปตัว L เพื่อป้องกันตลิ่งพัง 
เลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างเขื่อนเข็มรูปตัว L  
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 
145 ต้น ระยะทาง 
29.00 เมตร เร่ิมสร้างต่อ
จากเขื่อนเข็มรูปตวั L ที่ 
อบต. นาโคก สร้างไว้เดิม 

- 
 

484,000 
 

- - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดปญัหาน้ ากดั
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมหมู่บ้าน  

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

85 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน
ใหญ่บริเวณปากคลองนิคม 
2 หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน และ
ป้องกันน้ าท่วม 
 

ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่สัน
เขื่อนเดิมกว้าง 1.00 
เมตร สูงเดิม 0.50 เมตร 
เสริมเขื่อนใหม่ สันเขื่อน
กว้าง 1.20 เมตร สูง 
1.00 เมตร ระยะทาง 
100.00 เมตร โดยใช้หิน
ใหญ่จ านวน 120.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมฉาบ
คอนกรีตทับหน้าหนา 
0.05 เมตร เร่ิมสร้างจาก
ปากคลองนิคม 2 ติด
ทะเลไปตามเส้นทาง   

- 
 

211,700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดปญัหาการ
กัดเซาะตลิ่งและป้องกัน
น้ าท่วมหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
สายทางเข้าวัดไรไ่ทรทอง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ือความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 

-ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน คสล. เดิม 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,250.00 ตารางเมตร 
เร่ิมสร้างจากถนนลาดยาง
ที่ อบต. นาโคก สร้างไว้
เดิม  
 -ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกทับหน้าถนน คสล. เดิม 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร 
เร่ิมสร้างจากถนนลาดยาง
ที่ อบต. นาโคก สร้างไว้

- 
 

497,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,000 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เดิม   
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
สายปูส่งวน ฉุยรักษ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

-ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน คสล. เดิม 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 325.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
975.00 ตารางเมตร เร่ิม
สร้างจากบริเวณบ้านนาย
วันชัย หุลิ้น ไปตาม
เส้นทาง   

- 
 

489,000 
 

- - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล.พร้อมรางระบาย
น้ า ถนนข้างโรงเรียนบ้าน 
นาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) 
หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและอ านวย
ความสะดวกในการ
เดินทาง 
 
 
 

ยกระดับถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 
925.00 ตารางเมตร พรอ้ม
รางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ระยะทาง 220.00 
เมตร เริม่สร้างบริเวณบ้าน

- 
 
 
 
 
 
 
 

739,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน
กองช่าง 
อบต.นาโคก 
 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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นายปราโมทย์ ลือบางใหญ่ 
ไปตามเสน้ทาง 

 
 

 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

89 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน
ใหญ่เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
ภายในหมู่บ้านชายทะเลราง
จันทร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่ 
ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 ฉาบคอนกรีต
ทับหน้าเขื่อนหินใหญ่   
สันเขื่อนกว้าง 0.80 เมตร 
สูง 2.00 เมตร ระยะทาง 
123.00 เมตร บริเวณวัด
รางจันทร์สามัคคีธรรม 
ช่วงที่ 2 เสริมเขื่อนหิน
ใหญ่สันเขื่อนกวา้ง 0.80 
เมตร สูง 1.00 เมตร 
ระยะทาง 12.00 เมตร 
และสันเขื่อนกวา้ง 0.80 
เมตร สูง 0.50 เมตร 
ระยะทาง 26.00 เมตร 
พร้อมฉาบคอนกรีตทับ
หน้า หนา 0.05 เมตร 
โดยใช้หินใหญ่ จ านวน 

- 
 

77,900 
 

- - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดแก้ปญัหาน้ า
กันเซาะตลิ่งและป้องกัน
น้ าท่วมหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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31.00 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณศาลาอเนกประสงค์   

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

90 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน
ใหญ่เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
และตลิ่งพัง บริเวณศาล   
พ่อขุน หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่ สัน
เขื่อนเดิมกว้าง 1.00 
เมตร สูงเดิม 1.20 เมตร 
เสริมเขื่อนใหม่สันเขื่อน
กว้าง 1.20 เมตร สูง 
1.70 เมตร ระยะทาง 
187.00 เมตร โดยใช้หิน
ใหญ่ จ านวน 350.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมฉาบ
คอนกรีตทับหน้า หนา 
0.05 เมตร เร่ิมจากหลัง
ศาลพ่อขุนไปตามเส้นทาง 

- 
 

596,000 
 

- - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดแก้ปญัหาน้ า
กันเซาะตลิ่งและป้องกัน
น้ าท่วมหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

91 โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อ
ป้องกันตลิ่งพังเลียบคลอง
ราชเดชะ หมู่ที่ 6 

เพือ่ป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

เขื่อนเข็มรูปตัว L ยาว 
6.00 เมตร จ านวน 185 
ต้น ระยะทาง 37.00 
เมตร เร่ิมสร้างต่อจาก
เขื่อนรูปตัว L ที่ อบต.   
นาโคกสร้างไว้เดิมไปตาม

- 
 

493,000 
 

493,000 493,000 493,000 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดแก้ปญัหาน้ า
กันเซาะตลิ่งและป้องกัน
น้ าท่วมหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เส้นทาง 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
สายบ้านสุนัขหอน หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 
 

-ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน คสล. เดิม 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,250.00 ตารางเมตร 
เร่ิมสร้างจากหน้าวัดปัจจัน
ตารามไปตามเส้นทาง 
-ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน คสล. เดิม 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร 
เร่ิมสร้างต่อจาก
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

- 
 

489,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,800 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,800 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ อบต.นาโคกสร้างไว ้ไป
ตามเส้นทาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
เลียบถนน คสล. เข้าหมู่บ้านไร่
ไทรทอง หมู่ที่ 1  

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 
และอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 

รางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร หนา 0.12 
เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร เร่ิมสร้างบริเวณข้าง
คลองบางที่นอนไปตาม
เส้นทาง 

- 
 

- 
 

329,900 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

94 โครงการก่อสร้างเสริมถนนหิน
คลุกเข้าหมู่บ้านสายเทศ
สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนหินคลุก ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทาง 
1,050.00 เมตร โดยใช้
หินคลุก จ านวน 472.00 
ลูกบาศก์เมตร โดยปรับ
เกลี่ยเรียบ เร่ิมสร้าง
บริเวณถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกเข้าหมู่บา้นกิจ
เจริญไปตามเส้นทาง  

- 
 

- 
 

258,900 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านและ
ปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที ่2  

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 25.00 เมตร ช่วง
ที่ 2 กว้าง 2.40 เมตร 
ระยะทาง 30.00 เมตร ช่วง
ที่ 3 กว้าง 2.00 เมตร 
ระยะทาง 130.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอืพื้นที่
รวมไมน่้อยกว่า 407.00 
ตารางเมตร เริม่จากจาก
บริเวณบ้านนายปัญญา      
นิอาวรณ์  ไปตามเส้นทาง 
และปรับปรุงรางระบาย
น้ า คสล. ทั้ง 2 ขา้งถนน 
ระยะทางข้างละ 
128.00เมตร เร่ิมสร้าง
จากบริเวณบา้นนางสนอง 
ถินทิพย์ ไปตามเส้นทาง 

- 
 

- 
 

497,000 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังบน
ถนน  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

96 โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่

เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ได้สะดวกและแก้ไข

ขุดลอกรางระบายน้ า 
ระยะทางรวม 1,215.00

- 
 

- 
 

160,900 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 

มีระบบระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ 2 – หมู่ที่ 3   ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

เมตร   
 

กองช่าง 
อบต.นาโคก 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
เข้าหมู่บ้านสายเลียบคลอง
เขตเมือง หมู่ที่ 2  

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,500.00 
ตารางเมตร เริม่สร้างตอ่จาก
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิที ่
อบต. นาโคก สร้างไว้เดมิ 

- 
 

- 
 

487,800 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

98 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 3  

เพื่อให้มีทางส าหรับ
ระบายน้ า  

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.80 เมตร จ านวน 82 
ท่อน และบ่อพกั คสล. 
จ านวน 12 บ่อ ระยะทาง
รวม 88.00เมตร และถม
ลูกรังทับหน้า เริ่มสร้างจาก
บริเวณบ้านนางจง ถินทิพย์ 
ไปตามเส้นทาง  

- 
 

- 
 

431,000 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

มีระบบระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน  

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

99 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน
ใหญ่หลังเมรุวัดรางจันทร์
สามัคคีธรรม เพื่อป้องกัน
น้ าท่วม  หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

ช่วงที่ 1 สันเขื่อนกว้าง 
0.80 เมตร ความสูงเฉลี่ย 
1.40 เมตร ระยะทาง 
62.00 เมตร ช่วงที่ 2 
สันเขื่อนกว้าง 0.80 เมตร 
ความสูง 0.50 เมตร 
ระยะทาง 97.00 เมตร 
ใช้หินใหญ่จ านวน 
132.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมฉาบคอนกรีตทับ
หน้า หนา 0.05 เมตร 
สร้างบริเวณหลังเมรุวัด
รางจันทร์สามัคคีธรรมไป
ตามเส้นทาง 

- 
 

- 
 

240,000 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปัญหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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100 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน
ใหญ่ หลังวัดรางจันทร์
สามัคคีธรรม เพื่อป้องกัน
น้ าท่วม หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

สันเขื่อนกว้าง 0.80 เมตร 
ความสูง 1.00 เมตร 
ระยะทาง 126.00 เมตร 
โดยหล่อแบบ คสล. เร่ิม
สร้างบริเวณหลังวัดราง
จันทร์สามัคคีธรรมไปตาม
เส้นทาง 

- 
 

- 
 

241,800 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถลดแก้ปญัหาน้ า
กันเซาะตลิ่งและป้องกัน
น้ าท่วมหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบถนนหนา้     
วัดรางจันทรส์ามัคคีธรรม 
เพื่อป้องกันน้ าท่วม       
หมู่ที่ 4   

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร 
สูง 0.50 เมตร ระยะทาง 
20.00 เมตร โดยสร้าง
บริเวณเลียบถนนหน้าวัด
รางจันทร์สามัคคีธรรมไป
ตามเส้นทาง 

- 
 

- 
 

22,000 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปัญหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4  

เพื่อให้มีทางระบายน้ า
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน  

รางระบาย้ า คสล .ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.70 เมตร หนา 0.12 
เมตร ระยะทาง 48.00 
เมตร โดยเร่ิมสร้างจาก
บริเวณบ้านนางสุภัตรา 
ยะอาร ีไปจนถึงบ้านนาย
วิเชียร แซ่ซัว  

- 
 

- 
 

112,000 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

มีทางส าหรับระบายน้ า
ท าให้น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน
ใหญ่เพื่อป้องกนัคลื่นทะเล 
หมู่ที่ 4    

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

สันเขือ่นกว้าง 1.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร ระยะทาง 
10.00 เมตร พร้อมฉาบ
คอนกรีตทับหน้า หนา 
0.05 เมตร สร้างบรเิวณ
ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

50,500 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปญัหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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104 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล.เข้าหมู่บ้านสาย
เลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ยกระดับถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร เริ่ม
สร้างต่อจากถนน คสล. ที่  
อบต. นาโคก สร้างไว้เดมิ 

- 
 

- 
 

646,000 646,000 646,000 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

105 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนและขยายถนนลาด   
ยางแอสฟัลท์ติกเลียบคลอง  
นิคม 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ยกระดับถนนและขยาย
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
ขนาดกว้างเดิม 3.50 ขยาย
กว้างใหม่  5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,500.00 
ตารางเมตร เริม่สร้างจาก
บริเวณหน้าแสงดาวรีสอรท์
ไปตามเส้นทาง 

- 
 

- 
 

682,600 682,600 682,600 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างเสริมถนน
หินคลุกเข้าหมู่บ้านซอย  
ทองมาก หมู่ที่ 6     

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนหินคลุก ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
250.00 เมตร โดยใช้หิน
คลุก จ านวน 200.00 
ลูกบาศก์เมตร โดยปรับ
เกลี่ยเรียบ เร่ิมจากถนน 

- 
 

- 
 

109,700 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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คสล. ที่ อบต. นาโคก
สร้างไว้เดิมบริเวณบ้าน
นายสมปอง สรวลสวัสดิ์ 
ไปตามเส้นทาง  

107 โครงการก่อสร้างเสริมถนน
หินคลุกเข้าหมู่บ้านสุนัขหอน
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนหินคลุกขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 
745.00 เมตร โดยใช้หิน
คลุก จ านวน 596.00 
ลูกบาศก์เมตร โดยปรับ
เกลี่ยเรียบ เร่ิมสร้าง
บริเวณสะพานข้ามคลอง
นิคม 2 ไปตามเส้นทาง  

- 
 

- 
 

326,900 - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

108 โครงการเสรมิถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกเลียบคลอง   
นาเกลือ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้

ช่วงที่ 1 กว้าง 10.00 
เมตร ระยะทาง 35.00 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 

- 
 

- 
 

- 
 

162,000 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เส้นทางคมนาคม 30.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 500.00 ตาราง
เมตร บริเวณ ชรบ.หมู่ที่ 
2 – สะพาน คสล.ข้าม
คลองนาเกลือ  

อบต.นาโคก น้ าประกอบอาชีพท า
นาเกลือได้สะดวก  

 

109 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
เข้าหมู่บ้านสายเลียบคลอง
สุนัขหอน หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  
บริเวณบ้านนายกมล แก้ว
ประเสริฐ ไปตามเส้นทาง 

- - - 343,400 - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร  

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

110 โครงการเสรมิถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุกเข้าหมู่บ้านไร่
ไทรทอง หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ถนนหินคลุก ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
395.00 เมตร ใช้หินคล
บุก จ านวน 237.00 
ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ย

- 
 

- 
 

- 130,000 - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร  

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เรียบ บริเวณสะพาน 
คสล.ข้ามคลองบางที่นอน 

111 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
รูปตัว L หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

เขื่อนเขม็รูปตวั L ยาว 8.00 
เมตร จ านวน 37 ตน้ 
ระยะทาง 7.50 เมตร 
บริเวณบ้านนายประหลาด 
ศรส่ง  

- 
 

- 
 

- 
 

127,500 - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปัญหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 

112 โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน
ใหญ่  หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

เขื่นหินใหญ่ สันเขือ่นกว้าง 
1.00 เมตร สงู 1.50 เมตร 
ระยะทาง 55.00 เมตร โดย
ใช้หินใหญ่จ านวน 160.00 
ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มฉาบ
คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 
เมตร บ้านนายสงวน คงชม 
ไปตามเส้นทาง  

- 
 

- 
 

- 
 

325,000 - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปัญหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
ตัว L เพื่อป้องกันตลิ่งพัง 
หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน 

เข็มตัว L ความยาว 6.00 
เมตร จ านวน 60 ต้น 
ระยะทาง 12.00 เมตร  
บริเวณบ้านนายมานะ    

- 
 

- 
 

- 204,000  ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 

สามารถแก้ปญัหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ศรส่ง ไปตามเส้นทาง  อบต.นาโคก  
 

114 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
รูปตัว L เลียบคลองราง
จันทร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
พังทลายของดิน  

เข็มตวั L ยาว 8.00 เมตร 
จ านวน 543 ต้น ระยะทาง 
155.00เมตร  เริ่มสร้าง
จากบ้านนายอนรุกัษ์ กงม้า 
ไปตามเส้นทาง 

- 
 

- 
 

- 
 

2,550,000 - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปัญหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

115 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน
ใหญ่เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้านและลด
การกัดเซาะชายฝั่ง 

เขื่อนหินใหญ่ สนัเขื่อนกว้าง 
0.80 เมตร ความสูง 2.50 
เมตร ระยะทาง 95.00 
เมตร ใช้หินใหญ่ 305.00 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้มฉาบ
คอนกรีตทับหน้า หนา 
0.05 เมตร  สร้างบริเวณริม
ชายทะเลโรงกุ้งไปตาม
เส้นทาง 

- - - 512,000 512,000 ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

สามารถแก้ปัญหาน้ ากัน
เซาะตลิ่งและป้องกันน้ า
ท่วมภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 
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116 โครงการปรับปรุงท่อ
ประปาภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การจ่าย
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

เปลี่ยนท่อประปา PVC 
เดิม โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 
2 นิ้ว ความหนา 13.3   
ม.ม. จ านวน 800 ทอ่น   

- 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากิจการประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ส าหรับใช้ในกิจการ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
กิจการประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1 บอ่น้ าบาดาล     
เทศสมบูรณ์ 

- 
 

230,000 
 

- - - ระบบประปามี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนผู้ใช้น้ ามีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคสาขา
ดอนไผ่ 
 

118 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากิจการประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ส าหรับใช้ในกิจการ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
กิจการประปาหมูบ่้าน หมู่
ที่ 6 บ่อน้ าบาดาลบริเวณ
บ้านนายสายัณห ์บุญพยุง 

- 
 

144,731.74 
 

- - - ระบบประปา
มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนผู้ใช้น้ ามีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.3 แผนงานการพาณิชย ์

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

119 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณวดัราง
จันทร์สามคัคีธรรม       
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีน้ าสะอาด 
ส าหรับอุปโภคใน
ครัวเรือน 

ขุดเจาะบ่อ ขนาด 6 นิว้  
ความลึกเฉลี่ย 150.00 
เมตร หรือจนกวา่จะได้น้ า
อุปโภคบริโภคได้ พร้อม
กลบบ่อบาดาลเดิม  

- - 440,000 - - ตามแบบ
มาตรฐาน กอง
ช่าง อบต.นา
โคก 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

120 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมหอถัง และ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีน้ าสะอาด 
ส าหรับอุปโภคใน
ครัวเรือน 

-ขุดเจาะบอ่ ขนาด 6 นิว้  
ความลึกเฉลี่ย 150.00 
เมตร หรือจนกวา่จะได้น้ า
อุปโภคบริโภคได้   
-สร้างหอถังแชมเปญ 
ขนาดบรรจุ 20.00  
ลูกบาศก์ลิตร  
-ขยายเขตไฟฟ้า สร้าง
บริเวณบ้านนายวิเชียร 
ปอยเปีย 

- - - 2,380,000 - ตามแบบ
มาตรฐาน กอง
ช่าง อบต.นา
โคก 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
        5.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

121 โครงการขุดลอกคลอง     
นาเกลือ หมู่ที่ 2 
(ถนนพระราม 2 ขาเข้า) 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

-ขุดลอกคลอง ความกวา้ง 
6.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 4.00 เมตร ลึก
เดิม 0.80 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
14,300.00 ลูกบาศก์
เมตร สะพานข้ามทาง
รถไฟ ไปถึง ถนนพระราม 
2 
-ขุดลอกคลอง ความกวา้ง 
6.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 4.50 เมตร ลึก
เดิม 0.80 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
13,500.00 ลูกบาศก์
เมตร สะพานข้ามทาง
รถไฟ ไปถึง ถนนพระราม 
2 

497,000 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
405,000 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพท านา
เกลือได้สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

122 โครงการขุดลอกคลอง     
นาเกลือ หมู่ที่ 2  
(ฝั่งถนนพระราม 2      
ขาออก) 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

-ขุดลอกคลอง ความกวา้ง 
5.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 3.00 เมตร ลึก
เดิม 0.90 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 1,450.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
6,221.00 ลูกบาศก์
เมตร เร่ิมจากถนน
พระราม2 ถึงคลองสาย
เมน  

- 
 

- 
 

- 
 

214,000 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพท านา
เกลือได้สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

123 โครงการขุดลอกคลอง
เลียบทางรถไฟ สายบ้าน
แหลม – แม่กลอง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีทางส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

ขุดลอกคลอง ความกว้าง 
5.00 เมตร ความกว้างก้น
คลอง 3.50 เมตร ลกึเดมิ 
0.80 เมตร ขุดลกึใหม่ 
1.90 เมตร ระยะทาง 
2,900.00 เมตร ปรมิาตร
ดินขุด 14,514.50 
ลูกบาศก์เมตร เริ่มจากคลอง
นิคม1ไปตามเสน้ทาง 

- 
 

500,000 
 

- - - ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง อบต.
นาโคก 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพท านา
เกลือได้  

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.4 แผนงานการเกษตร 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

124 โครงการขุดลอกคลองปู่มาก 
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้
 

ขุดลอกคลอง ความกว้าง 
4.00 เมตร ความกว้างก้น
คลอง 3.00 เมตร ลกึเดมิ 
0.65 เมตร ขุดลกึใหม่ 
2.00 เมตร ระยะทาง 
1,950.00 เมตร ปรมิาตร
ดินขุด 10,267.00 
ลูกบาศก์เมตร  ไปตาม
เส้นทาง 

- 
 

313,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
ประชาชนสามารถใช้
น้ าประกอบอาชีพได ้

กองช่าง 
 
 
 
 

125 โครงการขุดลอกก้นคลอง 
ตาพ่วงและคลองรางนกไข่ 
หมู่ที่ 6     

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้
 

ขุดลอกคลอง ขนาดความ
กว้าง 4..50 เมตร ความ
กว้างก้นคลอง 3.00 
เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร 
ขุดลึกใหม่ 2.10 เมตร 
ระยะทาง 2,568.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
13,019 ลูกบาศก์เมตร 
เร่ิมขุดจากแยกคลองสุนัข
หอนไปจนถึงถนนเอกชยั   

- 
 

- 
 

448,000 
 
 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
ประชาชนสามารถใช้
น้ าประกอบอาชีพได ้

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
     5.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

126 โครงการขุดลอกก้นคลอง
นิคม 1 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

ขุดลอกคลอง ความกว้าง
8.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 5.50 เมตร ลึก
เดิม 0.80 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 1,645.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
10,857.00 ลูกบาศก์
เมตร เร่ิมขุดจากสะพาน
ข้ามทางรถไฟ – ถนนเอก
ชัย ไปตามเส้นทาง  

- 
 

- 
 

- 
 

373,900 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพไดส้ะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

127 โครงการขุดลอกคลอง     
รางจันทร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

-ขุดลอกคลอง ความกวา้ง 
6.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 4.00 เมตร ลึก
เดิม 0.60 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 1.80 เมตร 
ระยะทาง 1,260.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
7,862.00 ลูกบาศก์
เมตร เร่ิมจากสะพานขา้ม
คลองสายเมนไปตาม
เส้นทาง  

- 
 

- 
 

- 
 

260,000 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพท านา
เกลือได้สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

128 โครงการขุดลอกก้นคลอง 
ตาซ่วน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

ขุดลอกคลอง ความกว้าง
6.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 4.00 เมตร ลึก
เดิม 1.00 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 2.20 เมตร 
ระยะทาง 1,500.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
9,360.00 ลูกบาศก์
เมตร เร่ิมขุดจาก
ถนนลาดยางเลียบคลอง
สายเมนไปตามเส้นทาง  

- 
 

- 
 

- 
 

260,000 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพไดส้ะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

129 โครงการขุดลอกคลอง     
เขตเมือง หมู่ที่ 2 หมู่ที่  5 
 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

-ขุดลอกคลอง ความกวา้ง 
6.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 3.00 เมตร ลึก
เดิม 0.80 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 1.95 เมตร 
ระยะทาง 2,144.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
7,396.00 ลูกบาศก์
เมตร เร่ิมจากถนน
พระราม 2 ไปถึง รพสต.
บางแก้ว  

- 
 

- 
 

- 
 

244,900 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้น้ า
ประกอบอาชีพไดส้ะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

130 โครงการขุดลอกคลอง     
เขตเมือง หมู่ที่ 2 หมู่ที่  6 
 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้

-ขุดลอกคลอง ความกวา้ง 
6.00 เมตร ความกว้าง
ก้นคลอง 3.00 เมตร ลึก
เดิม 0.80 เมตร ขุดลึก
ใหม่ 1.95 เมตร ระยะ 
ทาง 2,656.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด9,163.00 
ลูกบาศก์เมตร เร่ิมจาก
ถนนถนนเอกชัย ไปถึง 
ถนนพระราม 2  

- 
 

- 
 

- 
 

303,000 - 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

ล าคลองไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี  
ประชาชนสามารถใช้
น้ าประกอบอาชีพได้
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 

131 โครงการขุดลอกก้นคลอง
บางที่นอน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีทางน้ าส าหรับ
ระบายน้ า และล า
คลองไม่ตื้นเขิน 
สามารถใช้น้ าในล า
คลองประกอบอาชีพ
ได ้
 

ขุดลอกคลอง ขนาดความ
กว้างปากคลอง 7.00 
เมตร ขนาดความกว้างก้น
คลอง 5.00 เมตร ลึกเดิม 
0.80 เมตร ขุดลึกใหม่ 
2.00 เมตร ระยะทาง 
1,200.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 
9,360.00 ลูกบาศก์
เมตร เร่ิมขุดจากคลอง
สุนัขหอนบริเวณวัดไร่ไทร
ทองไปตามเส้นทาง   

- 
 

- 
 

322,000 
 
 
 

- 
 

- 
 

ตามแบบ
มาตรฐาน 
กองช่าง 
อบต.นาโคก 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
ประชาชนสามารถใช้
น้ าประกอบอาชีพได ้

กองช่าง 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

132 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเผยแพร่ รณรงค์
ประชาสมัพันธ์เรื่อง
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลนาโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
มีส่วนร่วม
ในการท า
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข 
 

133 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในเขตพื้นท่ีต าบล   
นาโคก 

เพื่อให้ต าบลนาโคกมี
ภูมิทัศน์ที่ดีมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปลูกต้นไม้ ,ปรับปรุง
พื้นที่ , จัดตกแต่ง
ต้นไม ้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ต าบลนาโคกมีภมูิทัศน์ท่ี
ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด /กอง
ช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 

การพัฒนาเศรษฐกจิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบรกิารสู่ตลาดสากล 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาเศรษฐกจิ 
      6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

134 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาโคก 
 
 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาอาชีพของ
ประชาชนให้มีรายได้  
และมีงานท า 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชีพให้
ประชาชน จ านวน 50 
คน 
 
 
 

- 
 

- 
 

40,000 
 
 
 

 

40,000 
 
 

40,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าอบรม
และน าผลที่
ได้ไปปฏิบัต ิ

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความรู้  
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ส่งผลท า
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 

135 โครงการส่งเสริมความรู้
และวิถีชีวิตแก่ชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในต าบล 
นาโคก จ านวน 6  
หมู่บ้าน 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
น าไปปฏิบตัิ
ให้เป็น
รูปธรรม 
 

ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
ตัว L เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังทลาย ถนนเลียบคลอง
นิคม 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง ซึ่ง
ท าให้ถนนเลียบคลอง
ได้รับความเสียหาย 

ระยะทาง 1,250.00 
เมตร โดยใช้เข็มตัว L 
ยาว 8.00 เมตร 
จ านวน 6,250 ต้น 
เริ่มสร้างจากเขื่อนเข็ม
ตัว L ที่ อบต. นาโคก 
สร้างไวเ้ดิม   

- 20,625,000 - - - จ านวนผู้
ได้รับ 
ประโยชน ์

ลดการพังทลายของตลิ่ง 
ส่งผลให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางถนน
เลียบคลองนิคม 2 ได้
สะดวกและปลอดภยั
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.
สมุทรสาคร 

137 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
ตัว L เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
เลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 
6 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5  

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง ซึ่ง
ท าให้ถนนเลียบคลอง
ได้รับความเสียหาย 
 

เขื่อนเข็มรูปตัว L ยาว 
9.00 เมตร ระยะทาง 
4,670.00 เมตร เริ่ม
สร้างจากถนนเอกชัย 
ถึง วัดราษฏร์ธรรมา
ราม 

- 
 

- 
 

89,664,000 

 
- 
 

- 
 

จ านวนผู้
ได้รับ 
ประโยชน ์

ลดการพังทลายของตลิ่ง 
ส่งผลให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางถนน
เลียบคลองเขตเมืองได้
สะดวกและปลอดภยั
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.
สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

138 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลองสายเมน  
หมู่ที่ 5  
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ของผู้ใช้
ถนนข้ามคลองสาย
เมน 
 
 

สะพาน คสล. ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
พร้อมทางเดินเท้าข้าง
ละ 1.00 เมตร สร้าง
บริเวณสะพานข้าม
คลองสายเมน 

- 
 
 

- 
 

- 
 

7,500,000 
 

- 
 

จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้
สะพานข้ามคลองสาย
เมนมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.
สมุทรสาคร 

139 โครงการก่อสร้างเขื่อนเข็ม
รูปตัว L กันดินเลยีบคลอง
รางจันทร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อกันดินและป้องกัน
ตลิ่งพัง 

เขื่อนเข็มรูปตัว L ยาว 
8.00 เมตร ระยะทาง 
1,470.00 เมตร โดย
ใช้เข็มรูปตัว L จ านวน 
327 ต้น เริ่มจาก
สะพานข้ามคลองราง
จันทร์ไปตามเส้นทาง  

- - - 23,800,000 - จ านวนผู้
ได้รับ 
ประโยชน ์

ลดการพังทลายของตลิ่ง 
ส่งผลให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางถนน
เลียบคลองรางจันทร์ ได้
สะดวกและปลอดภยั
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.
สมุทรสาคร 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
      5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

140 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกเลยีบคลองสาย
เมน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่
ที่ 5 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ของผู้ใช้
ถนน  
 
 

ถนนแอสฟัลท์ติก
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 3,550.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 21,300.00 
ตารางเมตร  ค่าย
ลูกเสือทีปังกรฯ -
สะพานข้ามคลองสายเมน 

- 
 
 

- 
 

- 
 

4,490,000 
 

- 
 

จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้
ถนน และเกิดความ
เชื่อมโยงการคมนาคม
ภายในต าบล 

กองช่าง 
อบจ.
สมุทรสาคร 

141 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเลยีบคลองเขต
เมือง หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ของผู้ใช้
ถนน 
 

เขื่อนเข็มรูปตัว L ยาว 
8.00 เมตร ระยะทาง 
1,470.00 เมตร โดย
ใช้เข็มรูปตัว L จ านวน 
327 ต้น เริ่มจาก
สะพานข้ามคลองราง
จันทร์ไปตามเส้นทาง  

- - - 24,255,000 - จ านวนผู้
ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้
ถนน และเกิดความ
เชื่อมโยงการคมนาคม
ภายในต าบล 

กองช่าง 
อบจ.
สมุทรสาคร 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 
 

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
 

เพื่อใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโคก 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานส านักงาน  
จ านวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-
บาท 
 

32,000 
 
 

- 
 
 

 

- 
 

- 
 

 

 ส านักงาน
ปลัด 
 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโคก 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์  
จ านวน  2  เครื่อง 
เครื่องละ 7,900.- บาท 

15,800 - - -  ส านักงาน
ปลัด 
 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโคก 

จัดซื้อโตะ๊ท างานเข้ามุมรูปตัวแอล
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พร้อม
เก้าอี้แบบพนักพิงมีที่ท้าวแขน 
จ านวน  1 ชุด  

15,000 
(งบ อบต.) 

 

- - -  ส านักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 
 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัยต่างๆ 

จัดซื้อข้อแยกสามทางแบบมีวาลว์
เปิด-ปิด ขนาด 2.5x2.5x2.5 
นิ้ว วัสดุเป็นทองเหลืองชุบ
โครเมี่ยม จ านวน 1 อัน 

6,000 
 
 

- 
 
 

 

- 
 

- 
 

 

 ส านักงาน
ปลัด 
 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัยต่างๆ 

จัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้าม
ปืน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 น้ิว 
ความยาว ไม่น้อยกว่า  8 นิ้ว รับ
การไหลของน้ าได้ 4 ระดับ 
จ านวน 1 อัน 

15,000 - - -  ส านักงาน
ปลัด 
 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 
-มี ความละเอียดในการสแกนไม่
น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
-สแกนเอกสารไดไ้ม่น้อยกว่า A4 
-ช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  

3,200 
 

 

- - -  ส านักงาน
ปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัยต่างๆ 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ขนาดไม่
น้อยกว่า 22 น้ิว เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว 

25,000 
 

 

- - -  ส านักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
แบบมุมมองคงที่ ภายนอกอาคาร 
จ านวน 10 ตัว ๆละ 33,000.-  
บาท 

350,000 
 

- - -  ส านักงาน
ปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
แบบ 16 ช่อง 

74,000 - - -  ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน 

โทรทัศน ์LED ระดับความระ
เอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล ขนาด 40 น้ิว จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000     ส านักงาน
ปลัด 

11 การศึกษา ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโคก 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 - - -  กอง
การศึกษา 

12 การศึกษา ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโคก 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) จ านวน 1 
เครื่อง 
 

4,300 - - -  กอง
การศึกษา 

13 การศึกษา ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโคก 

จัดซื้อโตะ๊ท างานส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล พร้อมเก้าอี้
แบบพนักพิงมีที่ท้าวแขน 
จ านวน  1  ชุด  
 

8,500 
 

- - -  กอง
การศึกษา 

14 การศึกษา ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโคก 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามส าหรับ
ศูนย์เด็กเล็กวัดปัจจันตาราม 
จ านวน 1 ชุด 

200,000 
 

- - -  กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 
เครื่อง  
-ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
-น้ าหนักเครื่องไม่น้อยกว่า 80 
กิโลกรมั 
-แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
-ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 - - - - กองช่าง 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงมีที่ท้าวแขน 
มีล้อเลื่อน จ านวน 2 ตัว 

 6,000    ส านักงาน
ปลัดฯ 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

- 22,000 - -  กองคลัง 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED แบบ Network 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 10,000 - -  กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้วางแฟ้ม 4 ช้ัน 40 
ช่อง มีล้อเลื่อน จ านวน 1 ตู ้

 7,000    กองคลัง 

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็กขนาด 4 
ฟุต จ านวน 1 ตัว  

- 6,000 - -  กองคลัง 

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงมีที่ท้าวแขน 
มีล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัว 

 3,000    กองคลัง 

22 ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง แบบโครงสร้างเหล็ก 
พร้อมฐาน คสล.  
หมู่ที่ 3 จ านวน 5 เครื่อง 
หมู่ที่ 1 จ านวน 5 เครื่อง 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

125,000 
- 

 
 
 
- 

125,000 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

กอง
การศึกษาฯ 

23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง   

- 22,000 - -  กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 20 
ล้านพิกเซล 

 19,300 - - - กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง แบบแสตนเลส  
หมู่ที่ 4 จ านวน 3 เครื่อง 
หมู่ที่ 5 จ านวน 4 เครื่อง 

 
 
- 
- 

 
 

300,000 
400,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

กอง
การศึกษาฯ 

26 สาธารณสุข ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 
1 ตัน จ านวน 1 หลัง 

 - 34,000  - กอง
สาธารณสุข
ฯ 

27 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์การเกษตร 
 

เพื่อให้มีอปุกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัย 

จัดซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ า 
ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 9,500 - - ส านักงาน
ปลัด 
 

28 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์การเกษตร 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัย 

จัดซื้อท่อสูบน้ าพญานาค 
ขนาด 5 น้ิว  
-เครื่องยนต์เบนซิน 
ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 
แรงม้า 
-ท่อแบบแสตนเลส  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 20,000 - - ส านักงาน
ปลัด 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
บริการประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 700 - - ส านักงาน
ปลัด 
 

30 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัย 

โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความ
ละเอียดจอภาพ1366x768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว 
หมู่ที่ 4 จ านวน 1 เครื่อง 
หมู่ที่ 6 จ านวน 1 เครื่อง 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

7,300 
7,300 

 
 
 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
 

31 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัย 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมมุมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
จ านวน 8 ตัว  
หมู่ที่ 4  จ านวน 4 ตัว 
หมู่ที่ 6 จ านวน 4 ตัว 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

128,000 
128,000 

 
 
 
 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
 

32 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
งานป้องกันภัย 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ 8 ช่อง  
หมู่ที่ 4  จ านวน 1 เครื่อง 
หมู่ที่ 6  จ านวน 1 เครื่อง 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

22,000 
22,000 

 
 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อให้มีอุปกรณส์ าหรับใช้
บริการประชาชน 

โคมไฟถนนโซล่าเซลล ์
หมู่ที่ 3  
ปี 2561 จ านวน 8 ชุด 
ปี 2562 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2563 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2564 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2565 จ านวน 10 ชุด 
หมู่ที่ 4 
ปี 2562 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2563 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2564 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2565 จ านวน 10 ชุด 
หมู่ที่ 5 
ปี 2562 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2563 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2564 จ านวน 10 ชุด 
ปี 2565 จ านวน 10 ชุด 

 
 

384,000 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
- 

480,000 
- 
- 
- 
 

480,000 
- 
- 
- 
 

480,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

480,000 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

480,000 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

480,000 
- 
 
- 
- 

480,000 
- 
 
- 
- 

480,000 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

480,000 
 
- 
- 
- 

480,000 
 
- 
- 
- 

480,000 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  หก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

      (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

      (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

      (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด     (10) 

      (4) วิสัยทัศน์ (5) 

      (๕) กลยุทธ์ (5) 

      (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 

      (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

      (๘) แผนงาน (5) 

      (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่นที่  ตั้ งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร 

(2)  

(3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่นการ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6)ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ 

(2)  

(7)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9)การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เ พ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับ ใช้ ผลของการบั งคับ ใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(๓) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น  และเชื่ อมโยงหลักประชารั ฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งช าติ และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช.  และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์  

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่องโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  หก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐  
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕)  
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕)  

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕)  
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(๕)  

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕)  
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕)  

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)  
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ 

(๕)  

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)  
รวมคะแนน ๑๐๐  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่ง
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการ
จริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการไดม้ี
จ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมนิผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP)  

๑๐ ๑๐ 
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
การวัดผลเชิงปริมาณ 

ใช้การประเมินตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ และโครงการที่
ได้น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

      ประเมินผลการน าโครงการในแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่

บรรจุในแผน 
จ านวนโครงการที่
บรรจุข้อบญัญัติ

งบประมาณ
ประจ าปี 

คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 .......................................    
ยุทธศาสตร์ที่ 2........................................    
ยุทธศาสตร์ที่ 3.......................................    
ยุทธศาสตร์ที่ 4.......................................    
ยุทธศาสตร์ที่ 5.......................................    
ยุทธศาสตร์ที่ 6......................................    

   
ประเมินผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ห้วง

ด าเนินการ
ตรงตาม

แผน 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์.........................................       
1. แผนงาน..............................       

1.โครงการ       
2.โครงการ       

2. แผนงาน..............................       
1.โครงการ       
2.โครงการ       
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 การวัดผลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในภาพรวม  โดยก าหนดใหม้ีการเก็บข้อมูลปลีะ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (   ) ชาย     (   ) หญิง 
2. อายุ   (   ) ต่ ากว่า 20 ปี    (   ) 20-30 ป ี (   ) 31-40 ปี  
   (   ) 41-50 ป ี    (   ) 51-60 ป ี (   ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา     (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (   ) ปริญญาตรี     (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  (   ) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก  (   ) รับราชการ     (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (   ) รับจ้าง     (   ) นักเรียนนักศึกษา  (   ) เกษตรกร 
   (   ) อ่ืนๆ ระบุ ..................................................................................... 
 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

   

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

 
 
 
 
 
 

              

แบบที ่ ๓/๑  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1..........…………………………………. 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1) …………………………………………………………………………………………………     

2) …………………………………………………………………………………………………     

3) …………………………………………………………………………………………………     

4) …………………………………………………………………………………………………     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 100 คะแนน) 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม  

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ้
     ประชาชนทราบ 

 

5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม (ร้อยละ)  
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมาก

ขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
 

๔.4.๒ ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้  

ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกลงที่ก าหนดไว้   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีแต่ละปีให้มีความเหมาะสม  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นและตรงตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาวางแผนตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


