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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 9 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 
*************************** 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 วรรคสอง เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที่ 9 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้พิจารณา
อนุมัติแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 9 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Nakhok.go.th หรือ QR code (คิวอาร์โค้ด)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

   ประกาศ ณ วันที่   24  มิถุนายน พ.ศ.2565 
  
                                            
 

    (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)  
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 
 

 

http://www.nakhok.go.th/
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เหตุผลความจำเป็น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 -2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นั้น 

 จากที่ส่วนราชการต่างๆ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งจากการลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา 
และจากประชาชนมายื่นคำร้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และแจ้งผ่านสมาชิกสภาองค์กา
บริหารส่วนตำบลนาโคก  จึงมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  มีหน้าที่ต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
การกิจการหรือบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้ งมีหน้าที่ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูม ิป ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ ่น และอื ่นๆตามที ่ระเบียบกำหนด และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 

 จากเหตุผลความจำเป็นที ่ได้กล่าวข้างต้น  เพื ่อให้แผนพัฒนาท้องถิ ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   
กำหนดไว้   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ฉบับที่ 9 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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แบบ ผ.02 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคณุภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร      
ที่ทำการองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลนาโคก  

เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอและเหมาะสม
กับการปฏิบัตริาชการ  

 

กั้นห้องช้ันล่าง ขนาด
กว้าง 2.74 เมตร 
ยาว 5.20 เมตร สูง 
2.95 เมตร และชั้น
บน ขนาดกว้าง 3.12 
เมตร ยาว 5.10 
เมตร สูง 2.95 เมตร 
โดยทำการกั้นห้องด้วย
อลูมิเนียมทึบและ
กระจก ทั้ง 2 ช้ัน  

- - - - 91,900 ตามแบบ
มาตรฐาน กอง
ช่าง อบต.   
นาโคก 

มีสถานท่ีที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชน  

 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ  
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 โครงการยกระดับลานกีฬา

ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6    
เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับ
ประชาชนใช้ทำ
กิจกรรมการ
ร่วมกัน 

ยกระดับลานกีฬาประจำ
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 27.00 
เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ไม ่น ้อยกว ่า 1,134.00 
ตารางเมตร สร ้างบร ิเวณ
ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน  

- - - - 469,000 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนมี
สถานท่ีสำหรับใช้
ออกกำลังกายและ
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการปรับปรุงเขื่อนเพื่อ

ป้องกันตลิ่งพังเลียบคลอง  
นิคม 2 หมู่ที่ 5   

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมหมู่บ้านและ
ลดการกดัเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

ปรับปรุงเขื ่อนหินใหญ่เป็น
เขื่อนเข็มรูปตัว L โดยใช้เข้ม
ร ูปตัว L ยาว 6.00 เมตร 
จำนวน 125 ต้น ระยะทาง 
25.00 เมตร  ปร ับปรุง
บร ิ เ วณบ ้ า นนายน ิ ธ ิ ชั ย       
หนูกระจ่าง   

- - - - 335,900 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ลดปัญหาน้ำท่วม
บ้านเรือน
ประชาชนและ
สามารถป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
4 โครงการเสรมิถนนหินคลุก

ทางสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 2   

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน 

เสร ิมถนนหินคล ุก ขนาด
กว้าง6.00 เมตร ระยะทาง 
1,400.00 เมตร โดยใช้หิน
คล ุ ก  จำนวน  840.00 
ลูกบาศก์เมตร โดยปรับเกลีย่
เรียบ เริ่มสร้างบริเวณถนน
เอกชัยไปตามเส้นทาง  

- - - - 484,600 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
5 โครงการเสรมิถนนหินคลุกเข้า

หมู่บ้านสุนัขหอน หมู่ที่ 1  
เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน 

ถนนหินคลุก ขนาดกว ้าง
4 .00  เ มต ร  ร ะยะทาง 
745.00 เมตร โดยใช้หิน
คล ุ ก  จำนวน  596.00 
ลูกบาศก์เมตร โดยปรับเกลีย่
เรียบ เริ ่มสร้างบริเวณบ้าน
นายมนูญ บูรณะสิงห์ไปตาม
เส้นทาง  

- - - - 343,800 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
6 โครงการเขื่อนหินใหญ่เพื่อ

ป้องกันคลื่นทะเล หมู่ที่ 4  
เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมภายใน
หมู่บ้านและลด
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

เขื่อนหินใหญ่ ขนาดสันเขื่อน
กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.50 
เมตร ระยะทาง 10.00 
เมตร พร้อมฉาบคอนกรีต
ทับหน้า หนา 0.05 เมตร 
สร้างบริเวณศูนย์การเรียนรู้
ประจำหมู่บ้าน   

- - - - 50,000 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ลดปัญหาน้ำท่วม
บ้านเรือน
ประชาชนและ
สามารถป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 โครงการยกระดับถนน คสล. 

เข้าหมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์ 
หมู่ที่ 4  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน 

ยกระดับถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 
29.50 เมตร หนา 0.12 
หรือพื ้นที ่รวมไม่น้อยกว่า 
59.00 ตารางเมตร สร้าง
บริเวณบ้านนางรอง เหรียญ
ร่วมชัย   

- - - - 29,600 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
8 โครงการปรับปรุงเขื่อนหิน

ใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมเลียบ
คลองรางจันทร์ หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมหมู่บ้านและ
ลดการกดัเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

เขื่อนหินใหญ่ ขนาดสันเขื่อน
กว้าง 1.00 เมตร สูง 0.50 
เมตร ระยะทาง 154.00 
เมตร โดยหล่อแบบ คสล. 
เริ ่มปรับปรุง บริเวณ บ้าน
นางสร้อย     ฉัตรพุ ไปตาม
เส้นทาง   

- - - - 220,500 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ลดปัญหาน้ำท่วม
บ้านเรือน
ประชาชนและ
สามารถป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
9 โครงการปรับปรุงเขื่อนเพื่อ

ป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4  
เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมหมู่บ้านและ
ลดการกดัเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

ปรับปรุงเขื ่อนหินใหญ่เป็น
เขื่อนเข็มรูปตัว L โดยใช้เข็ม
ร ูปตัว L ยาว 6.00 เมตร 
จำนวน 185 ต้น ระยะทาง 
37.00 เมตร  ปร ับปรุง
บริเวณเขื่อนสายประตูน้ำวัด
รางจันทร์สามัคคีธรรม (ฝั่ง
ตะวันออก)    

- - - - 497,000 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ลดปัญหาน้ำท่วม
บ้านเรือน
ประชาชนและ
สามารถป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
10 โครงการปรับปรุงที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5   

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ใช้ในการพบปะ
แลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึ่งกันและ
กัน 

ปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
8.70 เมตร ปรับปรุงบริเวณ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  

- - - - 99,000 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนมี
สถานท่ีสำหรับใช้
พัฒนาความรู้และ
แลกเปลีย่นซึ่งกัน
และกัน 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

เลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6   
เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 
วัตต์ แบบโซล่าเซลล์ ขนาด
เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 
10 ชุด เร ิ ่มติดตั ้งบริเวณ
ถนนเอกชัย ไปตามเส้นทาง   

- - - - 479,800 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกสายบ้านสุนัข
หอน  หมู่ที่ 6 

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ท ั บหน ้ าถนน  คสล . เดิ ม 
ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 195.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 975.00 
ตารางเมตร เริ่มสร้างบริเวณ
บ้านจัดสรรไปตามเส้นทาง  

- - - - 307,700 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 9 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2565 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครที ่1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่อาศัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
13 โครงการเสรมิถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 2  

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน 

ลาดยางแอสฟัลท์ติกทับหน้า
ถนน คสล.เดิม หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  384.50 ตารางเมตร 
สร้างบริเวณ รพสต.นาโคก 
ถึงบริเวณบ้านนางระเบียบ 
เพ็ญสุข   

- - - - 121,000 ตามแบบมาตรฐาน 
กองช่าง อบต. นาโคก 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง  

 
 
 
 


