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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  

*************************** 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื ่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู ้บริหารท้องถิ่น              
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้พิจารณา
อนุมัติแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาโคก จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1    
พ.ศ.2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.Nakhok.go.th หรือ QR code (คิวอาร์โค้ด)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

   ประกาศ ณ วันที่  29  มิถุนายน พ.ศ.2565 
  
                                            
 

    (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)  
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 
 

 

http://www.nakhok.go.th/
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เหตุผลความจ าเป็น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -2570) 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  

 จากที่ส่วนราชการต่างๆ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจากการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการโครงการ  จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในส่วนของรายละเอียดเป้าหมาย (ผลิตผลิตโครงการ) งบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  
มีหน้าที่ต้องจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การกิจการหรือบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
รวมทั้งมีหน้าที่ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้ พิการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และอ่ืนๆตามที่ระเบียบก าหนด และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 

 จากเหตุผลความจ าเป็นที่ได้กล่าวข้างต้น  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ครอบคลุม
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ก าหนดไว้   ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1     
พ.ศ. 2565  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 3 

 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษ สุนัขบ้า  

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี ตำบลนาโคก ตัวละ 30 
บาท 
2.สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปีละ2
ครั้ง ตัวละ3บาท/ครั้ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สุนัข/แมวไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ใน
พื้นที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ควบคุมโรค 

สามารถควบคุม
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 21 หน้า  62 เปลี่ยนแปลงเป็น  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี ตำบลนาโคก ตัวละ 30 
บาท 
2.สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปีละ2
ครั้ง ตัวละ3บาท/ครั้ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สุนัข/แมวไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ใน
พื้นที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ควบคุมโรค 

สามารถควบคุม
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกสายเลยีบ
คลองสุนัขหอน หมู่
ที่ 1  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง  

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 
ตารางเมตร เร่ิมสร้างต่อจากถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก(ฝั่งบ้านนายกมล แก้วประเสริฐ) ที่ อบต. 
นาโคก สร้างไว้เดิมไปตามเส้นทาง รายละเอียด
ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก 
กำหนด    

449,500 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก  

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 44 หน้า 79 เปลี่ยนแปลงเป็น  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกสายเลยีบ
คลองสุนัขหอน   
หมู่ที่ 1  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง  

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง
เมตร เร่ิมสร้างต่อจากถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
(ฝั่งบ้านนายกมล  แก้วประเสริฐ) ที่ อบต. นาโคก 
สร้างไว้เดิมไปตามเส้นทาง รายละเอียดตาม
รายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด    

233,800 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก  

กองช่าง 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 5 

 

แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง
เสรมิถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก สาย
เข้าหมู่บ้านสายไป
สะพาน คสล.ข้าม
คลองนิคม 2      
หมู่ที่ 1  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง  

เสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 
ตารางเมตร เร่ิมสร้างต่อจากถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกเข้าวัดไร่ไทรทองไปตามเส้นทาง
รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. 
นาโคก กำหนด    

455,000 455,000 455,000 455,000 - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก  

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 50 หน้า 85 เปลี่ยนแปลงเป็น  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
เสรมิถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกเข้า
หมู่บ้านสายไป
สะพาน คสล.ข้าม
คลองนิคม 2      
หมู่ที่ 1  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง  

เสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 
ตารางเมตร เร่ิมสร้างต่อจากถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกเข้าวัดไร่ไทรทองไปตามเส้นทาง
รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. 
นาโคก กำหนด    

441,900 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก  

กองช่าง 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 6 

 

แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้าง
เสรมิถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกสาย
เลียบทางรถไฟบ้าน
แหลม – แม่กลอง 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง  

เสร ิมถนนลาดยางแอสฟัลท์ต ิก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 352.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หร ือพ ื ้ นท ี ่ ร วมไม ่น ้ อยกว่า 
1,760.00 ตารางเมตร เริ่มสร้างจากแยกถนน
เลียบคลองปู่มาก ถึง บริเวณบ้านนางเฉลียว ทิม
แจ รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี 
อบต. นาโคก กำหนด    

570,000 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก  

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 61 หน้า 96 เปลี่ยนแปลงเป็น  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
เสรมิถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกสาย
เลียบทางรถไฟบ้าน
แหลม – แม่กลอง 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง  

เสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ต ิก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 316.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ร วมไม ่น ้ อยกว่ า 
1,580.00 ตารางเมตร เริ่มสร้างจากแยกถนน
เลียบคลองปู่มาก ถึง บริเวณบ้านนางอนงค์      
ชูกร รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนท่ี 
อบต. นาโคก กำหนด    

498,700 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก  

กองช่าง 

 
 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 7 

 

แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการติดตั้งท่อ
น้ำPVC ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 3 

เพื่อให้การจ่าย
น้ำประปา
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวก
และทั่วถึง 

ติดตั้งท่อ PVC Ø 2 นิ้ว  หนา 13.50 มม. 
ระยะทาง 4,000.00เมตร จำนวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ 
อบต. นาโคก กำหนด  

500,000 500,000 - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
สะดวกและทั่วถึง 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 68 หน้า 103 เปลี่ยนแปลงเปน็  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อ
ประปาเลียบถนน
สายคลองปู่มาก   
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้การจ่าย
น้ำประปา
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวก
และทั่วถึง 

ติดตั้งท่อ PVC Ø 2 นิ้ว  หนา 13.50 มม. 
จำนวน 159 ท่อน เร่ิมบริเวณบ้านนาย
โสรส ปานทอง ถึงบริเวณบ้านนายรุ่งอรุณ 
จันทร์ศรี รายละเอียดตามรายการและ
แบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด  

82,600 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
สะดวกและทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการเสรมิเขื่อน
หินใหญ่เพื่อป้องกัน
น้ำท่วม หมู่ที่ 4  

เพื ่อป้องกันน้ำ
ทะเลหนุนท่วม
บ ้ า น เ ร ื อ น
ประชาชน 

เสริมเขื่อนหินใหญ่ สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร ใช้หิน
ใหญ่ จำนวน 8.50 ลูกบาศก์เมตร ฉาบ
คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 เมตร สร้าง
บริเวณหลังศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านชายทะเลราง
จันทร์ รายละเอียดตามรายการและแบบแปลน
ท่ี อบต. นาโคก กำหนด  

19,000 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได ้

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 69 หน้า 104 เปลี่ยนแปลงเปน็  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
กำแพงเพื่อป้องกัน
คลื่นทะเล หมู่ที่ 4  

เพื่อป ้องกันน้ำ
ทะเลหนุนท่วม
บ้านเรือน 
ประชาชน 

ก่อสร้างกำแพงสูง 2.00 เมตร ระยะทาง 
25.00 เมตร สร้างบริเวณหลังศูนย์การเรียนรู้
หมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์ รายละเอียดตาม
รายการและแบบแปลนท่ี อบต. นาโคก กำหนด  

116,000 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 9 

 

แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สายเลียบคลองราง
จันทร์ หมู่ที่ 4 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต ์แบบโซ
ล่า ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 10 
ชุด เริ่มสร้างต่อจากไฟฟ้าส่องสว่างที่ อบต. 
นาโคก สร้างไว้เดมิ ไปตามเส้นทาง
รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ 
อบต. นาโคก กำหนด   

479,800 479,800 479,800 479,800 479,800 ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 72 หน้า 107 เปลี่ยนแปลงเปน็  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สายเลียบคลองราง
จันทร์ หมู่ที่ 4 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต ์แบบ   
โซล่าเซลล์ ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จำนวน 10 ชุด เริ่มสร้างต่อจากไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ อบต. นาโคก สรา้งไว้เดมิ ไปตาม
เส้นทางรายละเอียดตามรายการและแบบ
แปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด   

479,800 479,800 479,800 479,800 479,800 ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 10 

 

แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง    
หมู่ที่ 4 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต ์แบบโซ
ล่าขนาดเสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 5 ชุด 
สร้างบรเิวณบ้านนายสนอง มั่นมาก
รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ 
อบต. นาโคก กำหนด   

239,000 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 73 หน้า 108 เปลี่ยนแปลงเปน็  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง    
หมู่ที่ 4 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต ์แบบ   
โซล่าเซลล์ ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จำนวน 5 ชุด สร้างบริเวณบ้านนายสนอง 
มั่นมากรายละเอียดตามรายการและแบบ
แปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด   

239,900 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 11 

 

แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม     
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการยกระดับ
ถนนและขยาย
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์  ติกเลียบ
คลองนิคม 2 หมู่ที่ 
5  

เพื่ออำนวย
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ยกระดับถนนและขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ขยายกว้างใหม ่5.00 
เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,250.00 ตารางเมตร 
เร่ิมสร้างต่อจากถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิที่ อบต.
นาโคก ขยายไว้เดิมไปตามเส้นทางรายละเอียดตาม
รายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด  

495,000 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ข้อ 74 หน้า 109 เปลี่ยนแปลงเปน็  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการยกระดับ
ถนนและขยาย
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์  ติกเลียบ
คลองนิคม 2      
หมู่ที่ 5  

เพื่ออำนวย
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ยกระดับถนนและขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้งเดิม 3.50 เมตร ขยายกว้างใหม่ 5.00 
เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,250.00 ตารางเมตร 
เร่ิมสร้างต่อจากถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิที่ อบต.
นาโคก ขยายไว้เดิมไปตามเส้นทางรายละเอียดตาม
รายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด  

495,600 - - - - ตามแบบ
มาตรฐาน    
กองช่าง อบต.
นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 

 


