
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับที่ 7  

แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร 
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เหตุผลความจ าเป็น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 -2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกหนังสือซักซ้อม
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ตามหนังสือ ที่ 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย รูปแบบการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ แบบค าของบประมาณเพ่ือ
น าไปประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีความเชื่อมโยง โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป   ซึ่งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะต้องจัดท าร่างผ่านระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
และต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องบันทึกผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) โดยจะต้องบันทึกแผนงานและประเภทรายจ่ายให้
ตรงกันทั้ง 2 ระบบ  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนงานให้ถูกต้องตามรูปแบบและการจ าแนกประเภท      
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก       
จงึได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ
ด้วย 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไขแผนงาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  
เดิม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แก้ไขป็น  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
1.โครงการประชุมประชาคม  ข้อ 4 หน้า 45  
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เดิม  แผนงานเคหะและชุมชน  
แก้ไขเป็น  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบคลองรางจันทร์ หมู่ที่ 4 (ข้อ 59 หน้า 76) 
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบคลองราชเดชะ หมู่ที่ 6 (ข้อ 91 หน้า 93)  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับท่ี 6 
เดิม แผนงานการศึกษา 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1.โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคลุมเหล็ก  (ข้อ 3 หน้า 9)  
2.โครงการจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม  (ข้อ 5 หน้า 10)  
3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม (ข้อ 6 หน้า 10)  

เดิม แผนงานเคหะและชุมชน  
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2 (ข้อ 11 หน้า 13)  
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 (ข้อ 58 หน้า 24) 
3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเข้าวัดไร่ไทรทอง หมู่ที่ 1 (ข้อ 61 หน้า 25)  
 

 

 



 

 

 

 

 

แก้ไข โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

 

 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 1 การพัฒนาการเมือง – การบริหาร  
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง – การบริหาร  
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  20,000 4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน  

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  20,000 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

4 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

59 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เลียบคลองรางจันทร์ หมู่ที่ 4  

480,000 59 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เลียบคลองรางจันทร์ หมู่ที่ 4 

479,800 -แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

-ราคากลาง
เปลี่ยน 

91 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกัน
ตลิ่งพังเลียบคลองราชเดชะ  
หมู่ที่ 6 

493,000 91 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกัน
ตลิ่งพังเลียบคลองราชเดชะ 

หมู่ที่ 6 

497,000 -ราคากลาง
โครงสร้างพื้นฐาน
ที่หน่วยงาน
ภาครัฐก าหนดขึ้น
เปลี่ยน   

 
 
 
 



 

 

 

 

 

แก้ไข โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที่ 6 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

3 แผนงานการศึกษา โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคลุม
เหล็ก 

135,800 3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคลุม
เหล็ก 

135,800 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

5 แผนงานการศึกษา โครงการจัดท าป้ายเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม 

10,000 5 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการจัดท าป้ายเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม 

10,000 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

6 แผนงานการศึกษา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดปัจจันตาราม 

90,500 6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดปัจจันตาราม 

90,500 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
2565 (บาท) 

11 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2  

479,800 11 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่งถนน
เลยีบคลองเขตเมือง หมูท่ี่ 2  

479,800 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

58 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3  

239,900 58 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3  

239,900 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

61 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเข้าวัดไร่ไทรทอง หมู่ที่ 1  

479,800 61 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเข้าวัดไร่ไทรทอง หมู่ที่ 1  

479,800 แก้ไขตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 
28 พ.ค. 2564 

 


