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คํานาํ 

 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคองคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๙      ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินการ ตามหมวด  ๕  ขอ  ๒๖  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้   (๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานและ
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ    ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศ  
เพื่อประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน    และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ  ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงนิสะสม  หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่ตองดําเนินการ
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น          การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงาน
เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
     ดังนั้น    เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว    องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน      จึงไดดําเนินการ
จัดทํา 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขึ้น    เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา
และ 
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ   พ.ศ. 2563   ขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน    ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการประสานและบูรณการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  
และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
เลมนี้  จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนและผูท่ีเก่ียวของเปน
อยางดี 
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สารบัญ 
 

คํานํา 
สวนที่  ๑  บทนํา                  หนา

      
                บทนํา                                                                                                 ๑ 

วัตถุประสงคของแผนดาํเนินงาน                                                                  ๖ 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                             ๗ 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                       ๗ 

   แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                         ๗ 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน                                                                  ๘ 

 
สวนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กจิกรรม                                                                                หนา 
                    

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน                            ๑๐ - 
๑๖ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน                                 ๑๗ - 
๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



บทนํา 
ขอมูลทั่วไป 
 องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน      ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการจัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบล   เมื่อวันท่ี  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙   การจัดรปูองคการบริหารสวนตําบล  เปนการปกครองสวน
ทองถ่ินรูปหนึ่งที่ใชอยูในปจจุบันนี้   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  จึงนับเปนมิติใหม
ท่ีรัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหกับทองถ่ินอยางแทจริง     เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ
และมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ินตนเอง  เพ่ือใหสนองตอบตอความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนได
อยางแทจริง  และยังเปนการเตรยีมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค   
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

 ๑.๑  ที่ตั้ง 
  ทิศเหนือ จด ตําบลอุโลกสี่หมื่น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    จด ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    จด ตําบลหนองสาหราย  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี                         
                     ทิศใต  จด เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันออก จด ตําบลดอนชะเอม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    จด ตําบลทามะกา  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันตก  จด ตําบลวังศาลา  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 ๑.๒  จํานวนเนื้อที่ 
  องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๕๐.๒๗  ตารางกิโลเมตร  คิดเปน 
เนื้อที่ประมาณ  ๓๑,๔๑๘  ไร 
 

          ๑.๓  ภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมริมแมน้ํา  โดยมีแมน้ําแมกลองไหลผานทางทิศตะวันตก  
บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อบต.  เปนถนนสายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี  มีคลองสงนํ้าระบบชลประทานกระจายอยูทั่ว
พ้ืนท่ี  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนที่ราบลุม  มีแหลงน้ํา
อุดมสมบูรณ และเปนแหลงชุมชนที่มีความเจริญ  และสะดวกสบายพอสมควรในการคมนาคมทางรถยนต 
 
 
 ๑.๔  องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  มีจํานวนหมูบาน  ๑๖  หมูบาน 
  จํานวนหมูบานในเขต  องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  ประกอบดวย 
  หมูที่  ๑  บานสํานักครอ 
  หมูที่  ๒  บานสํานักครอ 
  หมูที่  ๓  บานทาสาร 
  หมูที่  ๔  บานเกาหลัง 
  หมูที่  ๕  บานสนุน                                                                                                                                                                                       



  หมูที่  ๖  บานตะคร้ําเอน 
  หมูที่  ๗  บานหนองตาแพง 

หมูที่  ๘  บานรางกระตาย 
หมูที่  ๙  บานหนองข้ีแรด 

  หมูที่  ๑๐ บานหนองรี 
  หมูที่  ๑๒ บานหวยทานั่ง 

หมูที่  ๑๓ บานหนองมะพลับ 
หมูที่  ๑๔ บานสันติสุข 

  หมูที่  ๑๕ บานรวมใจพัฒนา 
หมูที่  ๑๖ บานมิตรสัมพันธ 
 

 ๑.๕  ทองถิ่นอื่นในตําบล 
  จํานวนเทศบาล  ๑  แหง  คือ  เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
 
 ๑.๖  จํานวนประชากร 
  ประชากรท้ังสิ้น  ๑๓,๘๗๒  คน  เปนชาย  ๖,๗๖๔  คน  หญิง  ๗,๑๐๘  คน  มีความหนาแนนจํานวน
ครัวเรือน  ๔,๓๙๒  ครัวเรือน 
 
๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  อาชีพ 
  อาชีพของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  มีอาชีพทําไร  ทํานา  ทําสวน  ปลูก
ออย  ปนอิฐ  นอกจากนี้ยังมีการคาขายและรบัจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 ๒.๒  หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
               -   ธนาคาร      - แหง 
  -   โรงแรม     ๑ แหง 
  -   ปมน้ํามันและกาซ    ๔ แหง 
  -   โรงงานอุตสาหกรรม    ๕ แหง 
  -   โรงสี      ๑ แหง 
  -   โรงงานผลิตปุย              ๑๐ แหง 
  -   ตลาดกลางรบัซื้อขาวเปลือก      ๑ แหง 
 
๓.  สภาพทางสังคม 
 ๓.๑  การศกึษา 
  -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๓ แหง 
  -   โรงเรียนประถมศึกษา  ๕ แหง 
  -   โรงเรียนมัธยมศกึษา  - แหง 



  -   โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แหง 
  -   โรงเรียนสถาบันชั้นสูง  - แหง 
  -   ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน      ๑๕ แหง 
 
 ๓.๒  สถาบันและองคกรทางการศึกษา 
  -   วัด/สํานักสงฆ   ๓ แหง 
  -   มัสยิด   - แหง 
  -   ศาลเจา   - แหง 
  -   โบสถ   - แหง 
 
 ๓.๓  การสาธารณสุข 
  -   โรงพยาบาลของรัฐขนาด  - เตียง ๑ แหง 

-   สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน   -   แหง 
-   สถานพยาบาลเอกชน     - แหง 
-   รานขายยาแผนปจจุบัน    -   แหง 

  -   อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  ๑๐ 
 
 ๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  สถานีตํารวจ      ๑  แหง 
  -  สถานีดับเพลิง      ๑  แหง 
  -  ปอมตํารวจ      ๒ แหง 
 
๔.  การบริการพื้นฐาน 
 ๔.๑  การคมนาคม   

การคมนาคมภายในตําบลตะคร้ําเอนระหวางหมูบานดวยกัน  มีถนนลาดยางเชื่อมตอทุกหมูบานและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามชุมชนหนาแนน  แตยังมีลักษณะของถนนที่เปนลูกรังมีอยูในบางพ้ืนที่จึงตองทําการพัฒนาจํานวน
เสนทางที่เปนถนนลูกรัง ใหเปนถนนลาดยางหรอืถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอไป       

                                                                                                                        
๔.๒  การโทรคมนาคม 

  -   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข    -     แหง 
  -   สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    -     แหง 
 
 ๔.๓  การไฟฟา 
  หมูบานท่ีมีไฟฟาใชเขาถึงจํานวน  ๑๕  หมูบานและจํานวนผูใชไฟฟาจํานวน  ๑๓,๗๓๕  คน 
 

๔.๔  แหลงน้ําธรรมชาติ 
-  ลําน้ํา , ลําหวย              -   แหง 
-  บึง , หนองและอ่ืน ๆ                       ๑ แหง 



 ๔.๕  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
           -  ฝาย                - แหง 
  -  บอน้ําตื้น            ๒๙ แหง 
  -  อ่ืนๆ (ประปาหมูบาน)           ๒๑ แหง 
  -  คลองสงนํ้า                                  ๑๐        แหง 
 
 

 
 

๕.  ขอมูลอื่นๆ 
 
 ๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
  -  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  จะมีลักษณะเปนบึงขนาดใหญและมีน้ําในบึง  จึงทําให
ประชาชนสามารถสูบน้ําไปใชในการเกษตรได 
 
 ๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบาน   ๑๕ คน 
  -  ไทยอาสาปองกันชาติ   ๒๐ คน 
  -  กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ           - คน 
  -  อปพร.    ๗๐ คน 
  -  ตชต.ตาํบลตะครํ้าเอน   ๑๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงคแผนการดําเนินงาน 
๑.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี 
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ประจําปงบประมาณ  2562 

๒.  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการดําเนินงานในปงบประมาณ  2562  ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตะคร้ําเอน  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๓.  เพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการพัฒนา  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกราย 
ละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 
 
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรในแผนการดําเนินงาน 
 

๑.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
 ๑.๑  แผนงานการพาณิชย 

 ๒.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม 
       ๒.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
       ๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 ๓.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข 
       ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 
 ๔.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
       ๔.๑  แผนงานการเกษตร 
 ๕.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม 
       ๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๖.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา 
       ๖.๑  แผนงานการศึกษา 
 ๗.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
       ๗.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
และฉบับแกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินการ  ตามหมวด  ๕  ขอ  ๒๖   การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ   ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน        รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการสวนกลาง   สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ   ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดาํเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ี  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในอยางนอยสามสิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   และฉบับแกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   ขอ  ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่



ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม    งบประมาณจากเงนิสะสม  หรือไดรบัแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง   สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ   ท่ีตอง
ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น        การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไข
แผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงนิสะสม  หรือไดรบัแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการ
สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานผูบริหารในทองถิ่น  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเปนเคร่ืองมือในการติดตามดําเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้น
แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา  ดังนี้ 

๑.  เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน  (Action  Plan) 
๒.  จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
๓.  แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
๔.  เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินงานในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

๑. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
๕. สามารถบริหารเวลาในการดําเนนิงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดาํเนินโครงการตาง ๆ  ตามงบประมาณ 



สวนที่  ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  นั้น  มีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ซึ่งจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน   ประสานงาน   และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
 



 
 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ

หนวย 
ดาํเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๑  ดานเศรษฐกิจ      
     ๑.๑  กิจการประปา ๘ ๑๑.๙๔ ๓๗๘,๐๐๐ ๔.๑๑ สํานักปลัด 

รวม ๙ ๑๓.๔๔ ๗๗๘,๐๐๐ ๘.๔๕  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม      
     ๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๙ ๑๓.๔๓ ๖๑๐,๐๐๐ ๖.๖๒ สํานักปลัด 
     ๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๒ ๑๗.๙๑ ๕๕๐,๐๐๐ ๕.๙๗ สํานักปลัด 
     ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห ๑ ๑.๔๙ ๓๐๐,๐๐๐ ๓.๒๖ สํานักปลัด 

รวม ๒๒ ๓๒.๘๓ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๑๕.๘๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๓  ดานสิ่งแวดลอม      
     ๓.๑  แผนงานการเกษตร ๕ ๗.๔๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๙๕ สํานักปลัด 

รวม ๕ ๗.๔๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๙๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๔  ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี      
     ๔.๑  แผนงานงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๕ ๗.๔๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑ กองการศึกษา 

รวม ๕ ๗.๔๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานการศึกษา      
     ๕.๑  แผนงานการศึกษา ๒ 2.89 537,000 5.20 กองชาง 

รวม ๒3 33.32 7,452,000 72.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๖  ดานสาธารณสุข      
     ๖.๑  แผนงานสาธารณสุข ๒ ๒.๗๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑ กองการศึกษา 

รวม ๒ ๒.๗๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๗  ดานคมนาคม      
     ๗.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๓ ๔.๔๘ ๕๐๐,๐๐๐ ๕.๔๓ กองชาง 
     ๗.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     กองชาง  

รวม ๓ ๔.๔๘ ๕๐๐,๐๐๐ ๕.๔๓  

รวมทั้งสิ้น ๖9 ๑๐๐.๐๐ 10,333,000 ๑๐๐.๐๐  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๑  ดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร   
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการปฏบิัติธรรม  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 
 

จัดอบรมโครงการปฏิบัติ
ธรรม  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตพนักงาน 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๒ โครงการฝกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

จัดอบรมโครงการ
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๓ โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร  พนักงาน
สวนตําบล  สมาชิกสภาฯ  
ผูนําชุมชน  ผูนํากลุมอาชีพ  
อ่ืน ๆ 
 

จัดอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร  
พนักงานสวนตําบล  
สมาชิกสภาฯ  ผูนําชุมชน  
ผูนํากลุมอาชีพ  อื่น ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๔ โครงการฝกอบรมวนิัย  การ
รักษาวินัยและความโปรงใส
ในการทํางาน 
 

จัดอบรมโครงการฝกวินัย  
การรักษาวินัยและความ
โปรงใสในการทํางาน 

๔๕,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 



 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๑  ดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร   
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการฝกอบรมใหความรู
แกคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

จัดอบรมโครงการให
ความรูแกคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางและ
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

 

สํานักปลัด             

๖ โครงการพัฒนาพฤติกรรม
บรกิาร  ทักษะการสื่อสาร
และการทํางานเปนทีม  

จัดอบรมโครงการพัฒนา
พฤติกรรมบริการ  ทักษะ
การส่ือสารและการทํางาน
เปนทีม  

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๗ โครงการสรางเสริมสุขภาวะ
และสุขภาพแกพนักงานสวน
ทองถิ่น  

จัดอบรมโครงการสราง
เสริมสุขภาวะและสุขภาพ
แกพนักงานสวนทองถิ่น 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๘ โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น 

จัดอบรมโครงการให
ความรูเก่ียวกับกฎหมาย
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน 

๒๓,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

    

 



 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๑  ดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร   
๑.๑  แผนงานบริหารงานคลัง 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  ระยะ
ที่  ๓ 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  
ระยะที่  ๓ 

๔๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม    
๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

จัดอบรมโครงการซักซอม
แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๒ โครงการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยในอาคาร
สถานที่ราชการ 

จัดอบรมโครงการ
ตรวจสอบระบบความ
ปลอดภยัในอาคาร
สถานที่ราชการ 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๓ โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล 

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๔ โครงการฝกทบทวน อปพร. จัดอบรมโครงการฝก
ทบทวน    อปพร. 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๕ โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรู 
อปพร. 

จัดอบรมโครงการเพ่ิมพูน
ความรู อปพร. 

๒๗๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 

 
 



 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม    
๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการฝกอบรมใหความรู
ประชาชน 

จัดอบรมโครงการให
ความรูประชาชน 

๘๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๗ โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

จัดอบรมโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๘ โครงการอบรมความรูขับขี่
ปลอดภยั 

จัดอบรมโครงการความรู
ขับข่ีปลอดภัย 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๙ โครงการอบรมใหความรูเด็ก
ในโรงเรียนหรือประชาชน
เก่ียวกับภัยตาง ๆ 
 

จัดอบรมโครงการให
ความรูเด็กในโรงเรียนหรือ
ประชาชนเก่ียวกับภัยตาง 
ๆ 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม   
๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย จัดอบรมโครงการบิ๊กคลี
นนิ่งเดย 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 
 

สํานักปลัด             

๒ โครงการประชุมประชาคม
หมูบานเพ่ือจัดทําแผน
ทบทวนพัฒนาทองถ่ิน 
 

จัดโครงการประชุม
ประชาคมหมูบานเพื่อ
จัดทําแผนทบทวนพัฒนา
ทองถิ่น 

๙๐,๐๐๐ หมูที่ ๑ – 
๑๖ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กอง
การศึกษา 

            

๓ โครงการฝกอาชีพชางซอม
ไฟฟาอิเลคโทรนิคและ
เคร่ืองยนต 

จัดอบรมโครงการฝกอาชีพ
ชางซอมไฟฟาอิเลคโทรนิค
และเครื่องยนต 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

สํานักปลัด             

๔ โครงการฝกอาชีพสําหรับคน
พิการ 

จัดอบรมโครงการฝก
อาชีพสําหรับคนพิการ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

สํานักปลัด             

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี 

จัดอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตร ี

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 



 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม   
๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

จัดอบรมโครงการสงเสริม
ประชาธปิไตยในโรงเรียน 
 

๑๐,๐๐๐ โรงเรียน
ในเขต
อบต. 

ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๗ โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

จัดอบรมโครงการ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๘ โครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพสตรี 
 

จัดอบรมโครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
สตรี 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๙ โครงการสรางรัก  สาน
สัมพันธ  ครอบครัวยุคใหมใส
ใจทําดี 
 

จัดอบรมโครงการสราง
รัก  สานสัมพันธ  
ครอบครัวยุคใหมใสใจทํา
ดี 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 

 
 
 
 



 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม   
๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการเสริมสรางความ
อบอุนในครอบครัว 
 

จัดอบรมโครงการ
เสริมสรางความอบอุนใน
ครอบครัว 
 

๑๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๑๑ โครงการอบรมประชาชน  รุน
ใหมจัดทําบัญชีตนทุนการ
ผลิต  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําป  2563 

โครงการอบรมประชาชน  
รุนใหมจัดทําบัญชีตนทุน
การผลิต  ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป  2563 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๑๒ โครงการอบรมอาชีพเสริม  
ลดรายจายเพ่ิมรายไดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป  2563 

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม  ลดรายจายเพ่ิม
รายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป  2563 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม   
๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการกอสรางและ
ปรบัปรุงบานใหกับผูยากไร 
 

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงบานใหกับผู
ยากไร 
 

๓๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๓  ดานพัฒนาสาธารณสุข   
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก 

จัดอบรมโครงการรณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออก 

๑๕,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๒ โครงการรณรงคปองกันหรือ
ควบคุมโรคระบาด 

จัดอบรมโครงการรณรงค
ปองกันหรือควบคุมโรค
ระบาด 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๓ โครงการรณรงคและสงเสริม
การลดปริมาณขยะ 

โครงการรณรงคและ
สงเสริมการลดปริมาณขยะ

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๔ โครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภยั  จากโรคพิษสุนัข
บา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ  อัครราช
กุมารี 

จัดอบรมโครงการสัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา  ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  อัครราชกุมารี 

๖๕,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๓  ดานพัฒนาสาธารณสุข   
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการใหความรูกับเยาวชน
ในการปองกันโรคเอดส 
 

จัดอบรมโครงการให
ความรูกับเยาวชนในการ
ปองกันโรคเอดส 
 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๔  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม   
๔.๑  แผนงานการเกษตร 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝกอาชีพเก่ียวกับ
ทางดานการเกษตร 
 

จัดอบรมโครงการฝกอาชีพ
เก่ียวกับทางดาน
การเกษตร 
 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๒ โครงการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมโครงการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

 

สํานักปลัด             

๓ โครงการฟนฟูสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดอบรมโครงการฟนฟู
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

๔ โครงการฟนฟูแหลงน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประชา
อาสา  พัฒนาแหลงน้ํา  
กําจัดผักตบชวา 

จัดอบรมโครงการฟนฟู
แหลงน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ประชาอาสา  พัฒนาแหลง
น้ํา  กําจัดผักตบชวา 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 

 
 



 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๔  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม   
๔.๑  แผนงานการเกษตร 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการใสใจครอบครัว  รั้ว
ปองกันโรค  เลือกบริโภค
ปลอดภยั 
 

โครงการใสใจครอบครัว  
รั้วปองกันโรค  เลือก
บริโภคปลอดภัย 
 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะครํ้าเอน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการเพ่ิมความปลอดภยั
บนทองถนนปรับปรุงงาน
วิศวกรรมจราจร 
 

จัดทําโครงการเพ่ิมความ
ปลอดภยับนทองถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร 
 

๒๐๐,๐๐๐ หมูที่ ๑ – 
๑๖ 

กองชาง             

๒ โครงการติดตั้งระบบไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดตั้งมิเตอร
ไฟฟา สายคลองสามซาย หมู
ที่ 10 

จัดทําโครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟาสาธารณะ 
พรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟา 
สายคลองสามซาย หมูท่ี 
10 

๓37,๐๐๐ หมูท่ี 10 กองชาง             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม   
๕.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ชาตรี – ประปา หมูท่ี ๑๖ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานชาตรี – ประปา หมู
ที่ ๑๖ 

๒๐๔,๐๐๐ หมูท่ี ๑๖ กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายชลอ หมูที่ ๙ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายชลอ หมูที่ 
๙ 

๑๐๘,๐๐๐ หมูที่ ๙ กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายซั้น หมูท่ี ๑ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายซั้น หมูที่ ๑ 

๑๓๒,๐๐๐ หมูที่ ๑ กองชาง             

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายเมือง หมูท่ี ๑๔ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายเมือง หมูที่ 
๑๔ 

๓๘๔,๐๐๐ หมูท่ี ๑๔ กองชาง             

 
 
 
 
 
 



 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายสมใจ หมูที่ ๒ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายสมใจ หมูที่ 
๒ 

๒๖๑,๐๐๐ หมูท่ี ๒ กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายสุชิน หมูท่ี ๑ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายสุชิน หมูที่ 
๑ 

๘๑,๐๐๐ หมูท่ี ๑ กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ผูใหญกวย หมูท่ี ๑ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานผูใหญกวย หมูท่ี 
๑ 

๑๘๐,๐๐๐ หมูท่ี ๑ กองชาง             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ผูใหญชีพ หมูที่ ๑๓ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานผูใหญชีพ หมูที่ 
๑๓ 

๓๘๔,๐๐๐ หมูท่ี ๑๓ กองชาง             

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ผูใหญสมศักดิ์ หมูท่ี  
๑๒ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานผูใหญสมศักด์ิ 
หมูท่ี ๑๒ 
 

๒๕๐,๐๐๐ หมูท่ี ๑๒ กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ลุงสิงห หมูที่ ๒ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานลุงสิงห หมูที่ ๒ 

๑๒๖,๐๐๐ หมูท่ี ๒ กองชาง             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑๒ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายภายในหมูบาน หมูที่ 
๑๒ 
 

๑๔๔,๐๐๐ หมูท่ี ๑๒ กองชาง             

๑2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบานทรัพยเมือง
ทอง  หมูที่ ๑๕ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายภายใน
หมูบานทรัพยเมืองทอง  
หมูท่ี ๑๕ 
 

๓๘๔,๐๐๐ หมูท่ี ๑๕ กองชาง             

๑3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบานพฤกษา   หมู
ที่ ๑๖ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายภายใน
หมูบานพฤกษา   หมูที่ 
๑๖ 
 

๑๙๒,๐๐๐ หมูท่ี ๑๖ กองชาง             

 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม    
๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลอง – แทงค
น้ําประปา หมูที่ ๓ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายเลียบคลอง – แทงค
น้ําประปา หมูที่ ๓ 

๔๘๐,๐๐๐ หมูท่ี ๓ กองชาง             

๑5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภาย
เลียบคลอง ๒R๒L  หมูท่ี ๘ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายภายเลียบ
คลอง ๒R๒L  หมูที่ ๘ 
 

๓๙๖,๐๐๐ หมูท่ี ๘ กองชาง             

๑6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองทาสาร – ตะคร้ํา
เอนฝงขวา หมูที่ ๖ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเลียบคลอง
ทาสาร – ตะครํ้าเอนฝง
ขวา หมูท่ี ๖ 
 

๓๙๙,๐๐๐ หมูท่ี ๖ กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานพัฒนาคมนาคม    
๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองทาสาร – บางปลา
ฝงขวา หมูที่ ๕ 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายเลียบคลองทาสาร – 
บางปลาฝงขวา หมูที่ ๕ 

๓๙๖,๐๐๐ หมูท่ี ๕ กองชาง             

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองสามซายซอย ๕
หมูท่ี ๑๐ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเลียบคลอง
สามซายซอย ๕ หมูที่ 
๑๐ 
 

๓๙๐,๐๐๐ หมูท่ี ๑๐ กองชาง             

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองตาแพง – ดอนชะเอม 
หมูท่ี ๗ 
 

จัดทําโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหนองตาแพง 
– ดอนชะเอม หมูที่ ๗ 
 

๓๙๖,๐๐๐ หมูท่ี ๗ กองชาง             

 
 

 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๖  ดานพัฒนาการศึกษา   
๖.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหงชาติ 
 
 

จัดอบรมโครงการจัดงาน
วนัเดก็แหงชาติ 
 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก 
 
 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
ตะคร้ําเอน 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๗  ดานพัฒนาศิลปวฒันธรรมและประเพณี   
๗.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 
สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทง 
 

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 
 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการจัดงานประเพณีวนั
สงกรานต 
 

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต 
 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

 

กอง
การศึกษา 

            

๓ โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลตะคร้ําเอน 
 

จัดงานการแขงขันกีฬา
ตําบลตะคร้ําเอน 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ําเอน 

 

กอง
การศึกษา 

            



 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
เร่ือง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2563 

----------------------------------------------- 
 

  เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน   
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน   
ดังนั้น  อาศัยตามความในขอ  ๒๖  ( ๒ )  แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และขอ  ๑๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  
       
  องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน   จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ   
   พ.ศ. 2563  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
   
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 

(นายสํารวย  อินทรนะนิสา) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 



 


