
  

 

คํานํา 
 
 

ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผาน
การมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 5 ขอ 17 ขอ 24 และ
ขอ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่  มท 0830.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  

“เพื่อใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และไดคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงไดทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปนไปตาม
กระบวนการที่กําหนดไวทุกประการ 

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเก่ียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) นํามาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงนิสะสม งบประมาณตามแผนความตองการของ
งบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงิน
อุดหนุนใหแกหนวยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนว
ทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลตะครํ้าเอน  อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
         14  มิถุนายน 2562 

 



สารบัญ 
                                                                                                                  หนา 

สวนท่ี 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
                 1.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน                1 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 - ความสัมพันธระหวางแผนระดับมหาภาค                          5 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12                             7 
 - แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป                             7 
  - แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี                              10 
             - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด                         13 
 - วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                              14 
 - การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร  SWOT Analysis 18 
 - การวิเคราะหศักยภาพ                                        20       
 - การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ                                         21 
 

สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองไปสูการปฏิบัติ  
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 22 
 - แบบ  ผ.01                              23 
 - แบบ  ผ.02 25                                           
                - แบบ  ผ.02/1    138 
 - แบบ  ผ.03 151 
 
สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 
 - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร                154 
  
 



1 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

สวนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
1.  สภาพทั่วไป 
 
 1.1  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 
 
 1.2  จํานวนเนื้อที่ 
  องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  50.27  ตารางกิโลเมตร  คิดเปน 
เนื้อที่ประมาณ  31,418  ไร 
 
 1.3  ภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมริมแมน้ํา โดยมีแมนํ้าแมกลองไหลผานทางทิศตะวันตก 
บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อบต. เปนถนนสายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี มีคลองสงน้ําระบบชลประทานกระจายอยู
ท่ัวพื้นที่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนที่ราบลุม มี
แหลงนํ้าอุดมสมบูรณ และเปนแหลงชุมชน ท่ีมีความเจริญ และสะดวกสบายพอสมควรในการคมนาคมทางรถยนต 
 
 1.4  จํานวนหมูบาน 15 หมูบาน 
  -  จํานวนหมูบานในเขต อบต.ตะครํ้าเอน  ประกอบดวย 
  หมูที่  1  บานสํานักครอ 
  หมูที่  2  บานสํานักครอ 
  หมูที่  3  บานทาสาร 
  หมูที่  4  บานเกาหลัง 
  หมูที่  5  บานสนุน                                                                                                                  
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  หมูที่  6  บานตะคร้ําเอน 
  หมูที่  7  บานหนองตาแพง 

หมูที่  8  บานรางกระตาย 
หมูที่  9  บานหนองข้ีแรต 

  หมูที่  10 บานหนองรี 
  หมูที่  12 บานหวยทานั่ง 

หมูที่  13 บานหนองมะพลับ 
หมูที่  14 บานสันติสุข 

  หมูที่  15 บานรวมใจพัฒนา 
หมูที่  16 บานมิตรสัมพันธ 
 

 1.5  ทองถิ่นอื่นในตําบล 
  -  จํานวนเทศบาล  1  แหง  คือ  เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
 
 1.6  จํานวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น  13,๘๗๒  คน  เปนชาย  6,๗๖๔  คน  หญิง  ๗,๑๐๘  คน  มีความหนาแนน
จํานวนครัวเรือน  4,๓๙๒  ครัวเรือน 
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  อาชีพ 
  อาชีพของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  มีอาชีพทําไร  ทํานา  ทําสวน  
ปลูกออย  ปนอิฐ  นอกจากนี้ยังมีการคาขายและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.2  หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
  -   ธนาคาร      - แหง 
  -   โรงแรม     2 แหง 
  -   ปมน้ํามันและกาซ    4 แหง 
  -   โรงงานอุตสาหกรรม    5 แหง 
  -   โรงสี      1 แหง 
  -   โรงงานผลิตปุย              10 แหง 
  -   ตลาดกลางรับซื้อขาวเปลือก      1 แหง 
 
3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
  -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3 แหง 
  -   โรงเรียนประถมศึกษา  5 แหง 
  -   โรงเรียนมัธยมศึกษา  - แหง 
  -   โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แหง 
  -   โรงเรียนสถาบันชั้นสูง  - แหง 
  -   ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน      15 แหง 
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 3.2  สถาบันและองคกรทางการศึกษา 
  -   วัด/สํานักสงฆ   3 แหง 
  -   มัสยิด   - แหง 
  -   ศาลเจา   - แหง 
  -   โบสถ   - แหง 
 3.3  การสาธารณสุข 
  -   โรงพยาบาลของรัฐขนาด  - เตียง 1 แหง 

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

  -   อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  สถานีตํารวจ      1  แหง 
  -  สถานีดับเพลิง      1   แหง 
  -  ปอมตํารวจ      2  แหง 
 
4.  การบริการพื้นฐาน 
 4.1  การคมนาคม   

การคมนาคมภายในตําบลตะคร้ําเอนระหวางหมูบานดวยกัน  มีถนนลาดยางเชื่อมตอทุกหมูบานและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามชุมชนหนาแนน  แตยังมีลักษณะของถนนที่เปนลูกรังมีอยูในบางพื้นที่จึงตองทําการ
พัฒนาจํานวนเสนทางที่เปนถนนลูกรัง ใหเปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอไป                                                                                                                             

4.2 การโทรคมนาคม 
  -   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข    -     แหง 
  -   สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    -     แหง 
 4.3  การไฟฟา 
  หมูบานท่ีมีไฟฟาใชเขาถึงจํานวน  15  หมูบานและจํานวนผูใชไฟฟาจํานวน  13,735  คน 

4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ 
-  ลําน้ํา , ลําหวย              -   แหง 
-  บึง , หนองและอื่น ๆ                       1 แหง 

 4.5  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
  -  ฝาย                - แหง 
  -  บอน้ําตื้น            29 แหง 
  -  อ่ืนๆ (ประปาหมูบาน)           21 แหง 
  -  คลองสงน้ํา                                  10         แหง 
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5.  ขอมูลอ่ืนๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
  -  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  จะมีลักษณะเปนบึงขนาดใหญและมีนํ้าในบึง  จึง
ทําใหประชาชนสามารถสูบน้ําไปใชในการเกษตรได 
 5.2  มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบาน   15 คน 
  -  ไทยอาสาปองกันชาติ   20 คน 
  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ             - คน 
  -  อปพร.    70 คน 
  -  ตชต.ตําบลตะครํ้าเอน   10 คน 
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สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

   ยุทธศาสตรชาติ จะเปนกรอบอยางหน่ึงในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณ

ของรัฐบาลชุดตอๆ ไป เชน 

   มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลัง

ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย ดังกลาว 

   การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมีใน

ยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย 

   กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

1. ดานความมั่นคง 

(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรกัษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาตแิละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศนูยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

   คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อ วันที่  22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบ

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการ

ในชวง 5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรม รวมท้ังใหมีการประเมินผลของ

การดําเนินงานทุกรอบ 1 ป และ 5 ป 

   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทํา

ใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ

กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ

การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได

ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ ภายใตยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

   1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

   4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   5. ดานความมั่นคง 

   6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

   7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

   8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

   9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

   10. การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

  1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด 

   1.3.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (ทบทวน) พ.ศ.2558-2561 กลุมจังหวัดภาค

กลางตอนลาง ๑ (กลุมทวารวดี) 

   กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (กลุมทวารวดี ) ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก 

นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม

การเกษตร การทองเที่ยว และการคาชายแดนท่ีในอนาคตจะกลายเปนประตูการคาที่สําคัญในระดับประเทศ 

เนื่องจากมีการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงทาเรือทวายของสหภาพพมาผานทางจังหวัดกาญจนบุรีไปเชื่อมกับแนวพื้นที่

เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) ไปยังประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทางชายแดนฝง

ตะวันออกของภาค ซึ่งตองเตรียมการรองรับการพัฒนาทั้งดานการคา การเกษตร การทองเท่ียว และอุตสาหกรรม
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ท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือใหการพัฒนากลุมจังหวัดสอดคลองกับแนวทาง และยุทธศาสตรของประเทศ

ท่ีไดกําหนดแนวทางเปาหมาย และหลักการของยุทธศาสตรไว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 จึงไดกําหนดแนว

ทางการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรภาค โดยเชื่อมโยงกับความตองการของทุกภาค

สวนในพ้ืนที่ไว 3 ประเด็นหลักๆ คือ การเกษตรปลอดภัย การคาชายแดน และการทองเที่ยว โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

   1. การพัฒนาเปนฐานการผลิตสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย และไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

- คุมครองพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณที่รัฐไดลงทุนระบบชลประทานและบริการ

ขั้นพื้นฐานไปแลวจํานวนมาก 

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชพันธุสัตวใหทนทานตอสภาพภูมิอากาศ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- สงเสริมการใชสารชีวภาพทดแทนสารเคมีพรอมท้ังจัดระบบตรวจสอบรบัรอง

คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา 

- พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑที่ มีมูลคาสูงมีความ

หลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 

- พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสูการเกษตรสมัยใหมที่ปลอดภัย 

และไดมาตรฐาน โดยใหความสําคัญกับการเรงผลักดันใหกระบวนการผลิตเขาสูระบบ 

Good Agricultural practice การบรรจุหีบหอ การเก็บรกัษา การแปรรูป 

- สนับสนุนสงเสริมใหสํานักงานเกษตร ปศุสัตว ประมง มหาวิทยาลัย และ

หนวยงาน ท่ี เก่ียวของ รวมทั้ งภาคเอกชน เขามามีบทบาทในการตรวจรับรอง

กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ Organic Farm 

- พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรใหมีความรูและทักษะในการทําเกษตรเชิง

ธุรกิจ การบริหารจัดการโลจิสติกสและการตลาดสินคาเกษตร 

    

2. สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- ใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให

สะอาด และปลอดภัย 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียและมลพิษจากการประกอบการ

อุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- สรางจิตสํานึกใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือลดปญหาความ

ขัดแยงในพ้ืนที่ 

- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

- ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตไปสูทิศทางที่เปน

มิตรกับผูบรโิภคและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
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   3. สรางความแข็งแกรงใหเศรษฐกิจฐานราก 

- สนับสนุนการพัฒนาสินคา OTOP ไปสูระดับมืออาชีพที่เชื่อมโยงภูมิปญญา

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- นําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาใชพัฒนาผลิตภัณฑ 

- พัฒนายกระดับผูประกอบการ OTOP เปนผูประกอบ SMEs แบบมืออาชีพ 

- สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว บริการ และธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับการ

ทองเที่ยวเพ่ือรองรบักลุมลูกคานักธุรกิจท่ีจะเพ่ิมขึ้นจากการประชาคมอาเซยีน 

   4. สงเสรมิการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ (Eco-Tourism) 

- รักษาสมดุลระหวางจํานวนนักทองเที่ยวกับขีดความสามารถที่จะรองรับใหได 

- สรางจิตสํานึกดานการทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศนแกนักทองเท่ียว 

ผูเก่ียวของ และประชาชนทั่วไป 

- ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมและมีขีดความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรและบริการการทองเท่ียว 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืนกับ

ทรัพยากร 

- สรางบรรยากาศการทองเที่ยวใหมีความมั่นใจและความปลอดภัยในการ

ทองเที่ยว 

- สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม/ขนมธรรมเนียม

ประเพณี/ภูมิปญญาทองถิ่น 

   5. อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมใหถูกบุกรุกทําลาย 

- กําหนดกฎเกณฑและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

   6. อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกบุกรุกทําลาย 

- พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าและระบบการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 

- สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในไรนาในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดในการ

จัดหาแหลงน้ําขนาดใหญ เพื่อสามารถเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอยาง

เพียงพอ 

- สงเสริมการใชสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติชวยลดกลิ่น และบําบัดน้ําเสีย เพ่ือ

แกไขปญหาน้ําเนาเสียในพ้ืนที่แหลงชุมชน และแหลงอุตสาหกรรม 

- สนับสนุนใหกลุมจังหวัดฯ รวมมือดําเนินการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแมน้ํา

สายหลักและแหลงน้ําสําคัญ อันเปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของ

กลุมจังหวัด 

- สงเสริมใหเกษตรกรใชเกษตรอินทรีย 

   7. พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
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- วางแผนเตรียมการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน

บานใหสอดคลองกับนโยบายระหวางประเทศ 

- วางผังการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม 

- พัฒนามาตรฐานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดนให

เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

- สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผูประกอบการทองถ่ิน

จัดระเบียบแรงงานตางดาวเพื่อเตรียมการรองรับการเขาออกของแรงงานจากสหภาพ

พมา 

  แนวทางการบริหารจัดการแผนสูภาคปฏิบัติและหนวยดําเนินการ 

   แผนพัฒนากลุมจังหวัดเปนแผนท่ีมุงเนนการพัฒนาแบบองครวมที่ครอบคลุมในทุกมิติ 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันท้ังภายใน และตางประเทศ และที่สําคัญการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ตองการใหภาคเอกชนมาลงทุนเพื่อเพ่ิม

รายไดดวยการสรางอาชีพ และรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่ของกลุมจังหวัดท่ีมีประชากร 3 ลานตอคนใน 4 

จังหวัด ที่รวมกันเปนกลุมทวารวดี 

   กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ไดนํานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่

เก่ียวของมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด โดยมุงเนนการทํางานแบบเครอืขายรวมกันกับทุกภาค

สวน และไดเปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัด และรวมพิจารณา เสนอแนะ ติชม 

แกไขเพ่ิมเติม จึงไดกําหนดเปนแนวทางเพ่ือการนําแผนไปสูแนวทางปฏิบัติเพ่ือจะไดบรรลุวิสัยทัศน ดวยการมอบ

ใหจังหวัดในกลุมทวารวดีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและสงออกสินคาเกษตร 

และเกษตรอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐาน มอบหมายใหจังหวัดราชบุรีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

  ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแข็งใหแกภาคการเกษตรอยางยั่งยืน มอบหมายใหจังหวัด

สุพรรณบุรีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสรางสรรค มอบหมายใหจังหวัด

นครปฐมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

  ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการคาผานแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มอบหมายให

จังหวัดกาญจนบุรีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนใหม รอบป 

พ.ศ. 2562 

   จังหวัดกาญจนบุรี ไดสนองนโยบายการพัฒนา และการแกไขปญหาบรรเทาความ

เดือดรอน และสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดไดใหความสําคัญกับนโยบายเชิดชู

สถาบัน โดยสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สําคัญ ซึ่งไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของ



11 
 

 

จังหวัดใหตรงตามวัตถุประสงคที่รัฐบาลคาดหวังไว ซึ่งก็เปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดเปนอยางมาก อันจะ

สงผลใหการพัฒนาและการแกไขปญหาประชาชนใหเกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป โดยจังหวัดกาญจนบุรีมี

แผนพัฒนาจังหวัดที่สอดรับกับความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้ 

   1. ดานความม่ันคง 

    1.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย ขาราชการ และประชาชน ใน

พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมเปนพลังแผนดินปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามโครงการ

พัฒนาการมีสวนรวมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาและปลอดยาเสพติด

อยางยั่งยืน 

    1.2 จังหวัดมีผูนําชุมชน ผูนําทองท่ี พอคา ประชาชน ขาราชการรวมกันรักษา

ความสงบเรียบรอย เกิดความสมานฉันทเพื่อรวมกันแกไขปญหา และสงเสริมการพัฒนาจังหวัดอยางยั่งยืน สราง

ความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง รวมกันแกไขปญหาสังคมเชิงบูรณาการ ตาม

โครงการเสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ความม่ังคั่ง 

    2.1 การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสนทางขนสงสินคาทางการ

เกษตร แหลงน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และทําเกษตรกรรม ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส 

และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

    2.2 การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร พืช และปศุสัตว เพ่ือเปน

มาตรฐานมีความปลอดภัยสําหรับผูอุปโภค บริโภค และสงออก ตามโครงการสงเสริมการผลิต จําหนาย และ

บริโภคอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 

    2.3 การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว ใหไดมาตรฐาน มีความสวยงาม  

ปลอดภัย เพื่อใหสามารถรองรับและใหบริการนักทองเท่ียวทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่จะเขามาทองเที่ยว

และใชจายเงินในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการยกระดับแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานสากล และ

โครงการพัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

   3. ดานความยั่งยืน 

    3.1 การสงเสริมใหเยาวชน พอคา ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู

ความเขาใจและตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ และเกิดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม รวมกันฟนฟู

สภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษและพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

   เพื่อใหการพัฒนาจังหวัดมีทิศทางที่ชัดเจนตอเนื่อง อยางเปนรูปธรรม นําไปสูเปาหมาย

การพัฒนาประเทศสูความเปนประเทศที่ มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารราชการแผนดินของจังหวัด ที่สอดรับกับนโยบายของ
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รัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปนแผนงานที่สะทอนถึงปญหา

และความตองการของประชาชนอยางแทจริง จังหวัดกาญจนบุรีจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 

ดังตอไปนี ้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ เสริมสรางสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธการพัฒนา  

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใหบรกิารดานสาธารณสุขอยางครบวงจรและ

ท่ัวถึง  

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางทุนทางสังคมชุมชนเขมแข็ง 

๓. สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง 

๔. เสริมสรางระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 

๕. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีความรูดานการบริหารจัดการดานสาธารณภัย 

๖. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

๗. พัฒนาจัดการดานแรงงานสัมพันธ สวัสดิการและคุมครองแรงงาน งานประกันสังคม

มุงใหผลสัมฤทธ์ิ 

๘. สงเสริมการมีงานทําของแรงงานในระบบและนอกระบบอยางย่ังยืน 

๙. สงเสริมและตอยอดโครงการตามพระราชดําริฯ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 

กลยุทธการพัฒนา  

๑. สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสารสนเทศการเกษตร 

ใหทันสมัยและสอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ 

๒. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรและการใชพลังงาน

ทางเลือกเพ่ือการเกษตรใหเหมาะสมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

๓. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเกษตร โดยใชภูมิปญญาดั้งเดิมรวมกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

๔. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 

๕. สงเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินคาเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การ

จําหนายใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สงเสริมบุคลากร (ภาครฐั) ดานการเกษตรใหเปน Smart Officer 

๗. สงเสริมชองทางการตลาดของสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ 

กลยุทธการพัฒนา  

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

๒. สํารวจ วิจัย และพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม 
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๓. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมอยางสมดุลและยั่งยืน 

๔. สงเสริมสินคาและบริการการทองเที่ยวมุงสูมาตรฐานสากล  

๕. สงเสริมการใชนวัตกรรมดานการตลาดยุคใหม 

๖. เสริมสรางความเขมแข็งภาคเีครือขายดานการทองเท่ียว 

๗. สงเสริมอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน 

๘. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน 

กลยุทธการพัฒนา  

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs)  

๓. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพและยกระดับสถาน

ประกอบการสูมาตรฐานสากล ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

๔. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน 

๕. เสริมสรางความสัมพันธและการคากลุมประเทศอาเซียน +๖ 

 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

   จากขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดกาญจนบุรี ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร

การพัฒนาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ และแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 

ดังนี้ 

 วิสัยทัศน (Vision) 

  เมืองศูนยกลางการคาชายแดน ดินแดนแหงการทองเท่ียวเชิงนิเวศน ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ

คุณภาพชีวิตไดมาตรฐาน การบรหิารมีธรรมาภิบาล โครงสรางพ้ืนฐานครบครัน กาวทัน AEC 

  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   1.1 การสงเสรมิอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 

   1.2 การสงเสรมิการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาชายแดนและการคาสูสากล 

   1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

   2.1 การคมนาคมและการขนสง 

   2.2 การสงเสรมิสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
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   2.3 การผังเมือง 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

   3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห 

   3.2 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

   3.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

   3.4 การสาธารณสุข 

   3.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   3.6 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   4.1 การอนุรกัษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

   4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 

   4.3 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

   4.4 การสงเสรมิใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

   5.1 การสงเสรมิ อนุรกัษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 

    5.2 การสงเสริมอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ        

               และพิพิธภัณฑพื้นบาน 

   5.3 การสงเสรมิและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

   6.1 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

    6.2 ปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพยสินสําหรบัการปฏิบัติงาน      

   6.3 การสงเสรมิความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน 

   6.4 การสงเสรมิการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

   6.5 การสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

 

 

 

 2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.1 วิสัยทัศน 

  วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

  “รวมใจพัฒนา ประชามีรายได ผลผลิตหลากหลาย เจ็บตายลดลง นําธงประชาธิปไตย 
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   เขาใจวัฒนธรรม การศึกษาเลิศล้ํา คุณธรรมนําใจ” 

2.2 ยุทธศาสตร 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 

  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการบริหาร 
   

  2.3 เปาประสงค 

  1) การไดรบับริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

  2) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 

  3) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  4) อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5) การบริหารจัดการและความมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  6) สงเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 

  2.4 ตัวช้ีวัด 

  1) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ 80 

  2) ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 และพึ่งตนเองไดมากขึ้น 

  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ 30 

  4) ประชาชนรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

  5) ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการบริหารเพ่ิมขึ้นรอยละ 50 

  6) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ 80 มีความรูและมีสวนรวมในการสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

2.5 คาเปาหมาย 

1) การบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

2) ประชาชนมีรายไดและสามารถพ่ึงตนเองได 

3) ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแลเพ่ือลดปญหามลภาวะเปนพิษ 

5) ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเมืองการบริหาร 

6) ประชาชนไดรับการศึกษาและรวมอนุรักษประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

2.6 กลยุทธ 
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1) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปน

และความตองการของประชาชน กอสราง ปรบัปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง พัฒนา ขุดลอกคู

คลองและจัดสรางแหลงนํ้า สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้ง

วางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

2) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต

ของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานทองถิ่น 

3) ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สงเสริม

สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับใหมีสุขภาพแข็งแรง 

4) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงนํ้า ลุมน้ําลําคลองใหมีความอุดมสมบูรณ

สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะ

รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรบัการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรูสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวน

ราชการหนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัยติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ และการใหบริการประชาชนในดานตางๆ 

6) พัฒนาระบบการศึกษา ฟนฟูและสงเสรมิกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชนทองถ่ิน โดยอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

1) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพื่อรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒธรรมทองถิ่น 

3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

4) การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางย่ังยืน 

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 แผนงาน 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3) แผนงานการศึกษา 

4) แผนงานดานสาธารณสุข 

5) แผนงานสังคมสงเคราะห 

6) แผนงานเคหะและชุมชน 

7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

9) แผนงานการเกษตร 

10) แผนงานงบกลาง 

  2.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลทามะกา       

มีความสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป  ดังนี้ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      การสรุปสถานการณพัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  

  1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในปท่ีผานมาไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหาความ

เดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานแหลงน้ําไดในระดับหนึ่ง เนื่องจาก

มีขอจํากัดดานงบประมาณประกอบกับตองรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองคการบริหารสวนตําบล จึงไมสามารถ

แกไขปญหาดังกลาวใหหมดไปเพราะตองใชงบจํานวนมาก แตความตองการของประชาชนมีอีกเปนจํานวนมาก 

เชน การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนและอ่ืนๆ ภายในชุมชนหมูบาน การขยายเขตไฟฟา ระบบน้ําประปา 

แหลงน้ําเพื่อการเกษตรทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว จึงนําสภาพ

ปญหาและความตองการที่เคยเสนอมา และดําเนินการจัดทําประชาคมเสนอปญหาความตองการ บรรจุเขาแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล

แกไขในปตอไป 

  2) ดานเศรษฐกิจ 

  รัฐบาลแกไขปญหาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด แตก็ไมสามารถแกไขปญหาทางดานนี้ใหหมดไปได

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายป ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมตองลดคนงาน ทําให

คนวางงานเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับเกิดปญหาภัยแลง ภาคการเกษตรตองหยุดการผลิต หรือตองปลูกพืชทดแทนที่

ใชน้ํานอย พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ไมมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัวไดอยางเพียงพอ องคการบริหารสวนตําบลไดมี

การสงเสริมอาชีพตางๆ ทําใหราษฎรมีรายไดเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว สนับสนุนใหประชาชน

ดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งตอไปในอนาคต 

  3) ดานสังคม 

  ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ผานมาและการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน ทําใหคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไมดีเทาที่ควรขาดการปองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง

การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ องคการบริหารสวนตําบลจึงไดมีการสงเสริม

ความรูและปองกันการระบาดของยาเสพติดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ โดยจัดโครงการเดินรณรงคปองกันปญหายา
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เสพติดในวันยาเสพติดโลก โครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด และสงเสริมอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟู 

เพื่อใหมีโอกาสกลับคืนสูสังคมเปนพลังท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชนใหดีข้ึนตอไปในอนาคตได 

  4) ดานสาธารณสุข 

  ปญหาสุขภาพของประชาชนเปนปญหาที่สําคัญที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนา

ประเทศซ่ึงรัฐบาลก็ไดใหความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในชาติใหทุกคนมีสุขภาพท่ีดี หากไมมี

การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึงแลวจะสงผลทําใหเกิดปญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกดาน 

ดังนั้น จึงตองมีการเอาใจใสดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไข

เจ็บ องคการบริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญเก่ียวกับการปองกันโรคระบาดเชน ไขเลือดออก โดยการจัดใหมี

การปองกันโดยการพนหมอกควัน และมีการรณรงคใหจัดการสภาพแวดลอมใหปลอดจากยุงลาย เปนตน 

  5) ดานการศึกษา 

  ปจจุบันปญหาดานการศึกษาเปนปญหาที่สําคัญที่จะตองเรงเสริมสรางการเรียนรูใหแกประชาชน

เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให เข ากับการสังคมและ

สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไมมีการสงเสริมการเรียนรูจะทําใหประชาชนเปนผูดอยโอกาส

ทางสังคม มีทางเลือกในการดาํเนินชีวิตนอยลง จึงจําเปนตองมีการสงเสริมการเรียนรูในทุกระดับ อยางท่ัวถึง 

  6) ดานสิ่งแวดลอม 

  ปจจุบันเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ มากมาย รวมถึงปญหาภัยแลงท่ีสงผลกระทบตอ

ประชาชนจํานวนมากครอบคลุมทุกพื้นท่ี และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางประหยัดและขาดจิตสํานึกในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผลกระทบตางๆ 

องคการบริหารสวนตําบลทามะกาไดดําเนินโครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา กําจัดวัชพืช ซึ่งก็แกไขปญหาไดใน

ระดับหนึ่ง  

  7) ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

  ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ทําให

การดําเนินชีวิต และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เริ่มเลือนหายไมไดรับความสําคัญ องคการบริหาร

สวนตําบลไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดจัดใหมีโครงการตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกและสงเสริม

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง เปนตน   

  8) ดานการเมืองและบริหาร 

  รัฐบาลไดกระจายอํานาจสูทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดเขาบริหารจัดการและมีสวนรวม

ในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมูบาน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหทันกับเทคโนโลยีที่

ทันสมัย โดยจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูในดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมทั้งจัดหา

เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ เคร่ืองใชตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรบัทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีการสงเสริม

การบริหารงานทองถ่ินโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ท่ัวถึง และมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
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การวิเคราะหศักยภาพ 

  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหาร

สวนตําบลตะคร้ําเอน เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผล

ตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคการบริหาร

สวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

ตะครํ้าเอนในภาพรวม ดังนี้ 

3.1.1 จุดแข็ง (S = STRENGTH) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร วาปจจัยใดเปนขอ

ไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่ควรนํามาใชในการพัฒนา และดํารงไวเพ่ือเสริมความเขมแข็งของ

องคกร 

 ดานบุคลากร คุณวุฒิ และความสามารถของบุคลากรในองคกรสามารถตอบสนองการดําเนินการตาม

นโยบายการบริหารงานได 

 ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิด

และกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

 มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก 

 มีโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรในพื้นที่ใกลเคียงจํานวนมาก เชนโรงงานน้ําตาล สามารถรองรับผลผลิต

จําพวกออยไดจํานวนมาก 

 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ออย ขาวโพดฝก

ออนฯลฯ 

 หนวยการศึกษาในพื้นที่ เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ กศน. มีศักยภาพ และพรอมใหความ

รวมมือในการสงเสริมพัฒนาองคกร 

 มีโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 แหง 

 มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง สังกัดองคการบริหาสวนตําบลตะคร้ําเอน 

 มีแหลงน้ําที่สําคัญ เชนแมน้ําแมกลอง บึงสนุนและคลองชลประทาน ซึ่งมีน้ําตลอดทั้งป พ้ืนที่ท่ีอยู

ใกลเคียงแหลงน้ําดังกลาวสามารถใชประโยชนไดตลอดท้ังป 

 มีระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบลทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป 

 มีสนามกีฬาเอนกประสงคและเครื่องออกกําลังกายตามจุดตางๆทั่วเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 มีเจดียวัดหวยกรดท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 

3.1.2 จุดออน (W = Weakness) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร วาปจจัยใดเปนจุดดอย 

ขอเสียเปรียบขององคกรท่ีควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไปเพ่ือประโยชนขององคกร 

 ดานบุคลากร จํานวนบุคลากรในองคกรไมเพียงพอตอการดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

 ความตองการของประชาชนในพื้นที่มีจํานวนมาก ไมสามารถตอบสนองไดอยางท่ัวถึง 
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 ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน และขาดความสนใจในเรื่องการ

รับผิดชอบรวมมือกันในการบริหารจัดการ 

 ประชาชนบางสวนขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชนมีการนําขยะในครัวเรือนไป

ท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือพ้ืนที่รกรางขางทาง ทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยาง

เขมแข็ง 

 ไมมีตลาดสดทีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล 

   

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

3.2.1 โอกาส (O = Opportunity)  เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร วาปจจัยใดที่สง

ผลดีทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินงานขององคกร และสามารถนํามาเสรมิสรางใหองคกรเขมแข็ง

ได 

 ดานบุคลากร ขอระเบียบ กฎหมาย เปดโอกาสใหสามารถจางเหมาบริการหรือแรงงานทดแทนไดใน

กรณีท่ีไมซ้ําซอนกับลักษณะงานของพนักงานมีอัตราจางอยู 

 จังหวัดกาญจนบุรีสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนท่ีมีแผนงาน/

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรบัการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 ไดรับงบประมาณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา จังหวัดกาญจนบุรี เขต 6และ 9 สามารถ

นํามาพัฒนาในดานสุขภาพ สุขภาวะ ดานการพัฒนาอาชีพ และดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และประเพณีทองถิ่น  

3.2.2 อุปสรรคหรือขอจํากัด (T = Threat) เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร วาปจจัยใด

ท่ีสงผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองคกรจําเปนตองหลีกเลี่ยงหรือปรับ

สภาพใหเขมแข็งพรอมที่จะเผชิญปญหาดังกลาว 

 ดานบุคลากร การควบคุมงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรตามกฎหมายทําใหไมสามารถจาง

บุคลากรไดครอบคลุมการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร 

 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได ตองอาศัยความ

เสียสละของชุมชนเทานั้น ซึ่งบางครั้งทําไดยากมาก 

 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการ

ทํางาน ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย 

 มีการลักลอบเผาออย และมีฝุนกากออยฟุงกระจายในฤดูการผลิตน้ําตาลทําใหเกิดผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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 จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาในโรงเรียนในพ้ืนที่มีจํานวนลดนอยลง ทําใหเกิดความเสี่ยงในการยุบเลิก

สถานศึกษาน้ันได 

 

สวนที่ 3 การนาํแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ท่ี 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง  

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 

2  ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
สํานักปลัด 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 

4 ยุทธศาสตรดานพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา  ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 

7 ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
๘ ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและ

การบริหาร 
ดานการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
สํานักปลัด 

  ดานการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 

รวม ๘  ยุทธศาสตร ๒  ดาน 9  แผนงาน 4  สํานัก/กอง 

อง
คก

าร
บริ

หา
รส

วน
ตํา

บล
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1 แผนงารการพาณิชย 11    1,704,500          12     600,000.00        21     2,380,000.00       14      2,240,000           8      1,376,000.00     66        8,294,500.00      

11    1,704,500          12     600,000.00        21     2,380,000.00      14      2,240,000.00     8      1,376,000.00     66        8,294,500.00      

2) การพัฒนาดานสังคม

2.1 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

9      740,000             9       740,000             9       740,000               10      1,240,000           10    1,240,000          47        4,700,000           

2.2 แผนงานสังคม

สงเคราะห

13    750,000             15     1,340,000          15     845,000               15      845,000              15    845,000             73        4,625,000           

22    1,490,000          24     2,080,000          24     1,585,000           25      2,085,000          25    2,085,000          120      9,325,000          

3) การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานดานการเกษตร 5      450,000             5       450,000             7       650,000               5        450,000              5      450,000             27        2,450,000           

5      450,000            5       450,000            7       650,000              5        450,000             5      450,000            27        2,450,000          

4) การพัฒนาดาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

4.1 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ

27    2,040,000          27     2,040,000          37     6,999,000            27      2,040,000           27    2,040,000          141      14,559,000         

27    2,040,000          27     2,040,000          37     6,999,000           27      2,040,000          27    2,040,000          141      14,559,000         

รวม

รวม

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร

รวม

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01

5) การพัฒนาดานการศึกษา

5.1 แผนงานการศึกษา 6      740,000             6       740,000             6       740,000               6        740,000              6      740,000             34        4,300,000           

6      740,000            6       740,000            6       740,000              6        740,000             6      740,000            34        4,300,000          

6) การพัฒนาดานสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข 6      535,000             6       535,000             9       3,345,000            9        2,645,000           9      3,345,000          39        10,405,000         

6      535,000            6       535,000            9       3,345,000           9        2,645,000          9      3,345,000          39        10,405,000         

7) การพัฒนาดานคมนาคม

7.1 แผนงานการ

อุตสาหกรรมและการโยธา

17    4,287,000 21     5,793,000          20     7,129,900            31      13,662,700         24    9,463,500          112      39,956,100         

7.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

2      700,000             2       700,000             9       2,800,000            9        2,800,000           9      2,800,000          31        9,200,000           

19    4,987,000          23     6,493,000          29     9,929,900           40      16,462,700        33    12,263,500        143      49,156,100         

8) การพัฒนาดานองคกรและ

การบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 16    1070000 16     1070000 18     1300000 20      6100000 17    1100000 87        10640000

8.2 แผนงานงบกลาง 9      23942468 9       23942468 9       24338868 29      30438868 26    25438868 132      131541540

25    25,012,468        25     25,012,468        27     25,638,868         29      30,438,868        26    25,438,868        132      131,541,540       

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

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

๑ โครงการติดต้ังมิเตอร

ไฟฟาขนาด ๓ เฟส 

๓๘๐ โวลต ลูกที่ ๒ หมู

ที่ ๙

เพื่อติดตั้งมิเตอร

ไฟฟาใหกับหมูบาน

และแกไขปญหา

ใหกับประชาชน

เพื่อติดตั้งมิเตอร

ไฟฟาขนาด ๓ เฟส 

๓๘๐ โวลต

       50,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๒ โครงการขยายแนวเขต

ทอประปา สายบานนาย

ยม เหมือนมี - 

สํานักงานขนสงอําเภอ

ทามะกา หมูท่ี ๙

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ขยายแนวเขตทอ

ประปา โดยวาง

ทอพีวีซีขนาด ๓ นิ้ว 

ชั้น ๘.๕ จํานวน 

๒๐๐ ทอน

๘๐,๐๐๐                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๓ โครงการขยายแนวเขต

ทอประปา สายคารแคร

โคงรางกระตาย - บาน

นายสมคง ประสงคไทย

 หมูท่ี ๙

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ขยายแนวเขตทอ

ประปา โดยวาง

ทอพีวีซีขนาด ๓ นิ้ว 

ชั้น ๘.๕ จํานวน 

๔๑๐ ทอน และ

ทอพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว 

ชั้น ๘.๕ จํานวน ๑๕ 

ทอน

๒๖๔,๕๐๐                -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 ลูกที่ ๒ หมูที่ ๔

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

     130,000                -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๕ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี ๑๐

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

     130,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๖ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี ๑๓

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

     130,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๗ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 ลูกที่ ๒ หมูที่ ๑๓

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

     130,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๘ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 ลูกที่ ๓ หมูที่ ๑๓

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

     130,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๙ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี ๑๕

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

     130,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๑๐ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ ๔

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

     390,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๑ โครงการติดตั้งถังกรอง

น้ําแบบกรองเร็วระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๒ 

หมูที่ ๘

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งถังกรองน้ําแบบ

กรองเร็วบรรจุสาร

กรองน้ําพรอมฐาน

คอนกรีต

     140,000                -                  -                  -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๑๒ โครงการติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน 

หมูที่ ๗

เพื่อติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน

ติดตั้งลูกกรงครอบ

เครื่องกรองน้ําสแตน

เลสแบบเปดดานหนา

และดานบน

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๓ โครงการติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน 

แหงที่ ๒ หมูท่ี ๘

เพื่อติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน

ติดตั้งลูกกรงครอบ

เครื่องกรองน้ําสแตน

เลสแบบเปดดานหนา

และดานบน

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

29



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๔ โครงการติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน 

แหงที่ ๔ หมูท่ี ๙

เพื่อติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน

ติดตั้งลูกกรงครอบ

เครื่องกรองน้ําสแตน

เลสแบบเปดดานหนา

และดานบน

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๕ โครงการติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน 

แหงที่ ๑ หมูท่ี ๑๐

เพื่อติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน

ติดตั้งลูกกรงครอบ

เครื่องกรองน้ําสแตน

เลสแบบเปดดานหนา

และดานบน

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๖ โครงการติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน 

แหงที่ ๒ หมูท่ี ๑๐

เพื่อติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน

ติดตั้งลูกกรงครอบ

เครื่องกรองน้ําสแตน

เลสแบบเปดดานหนา

และดานบน

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

30



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๗ โครงการติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน 

แหงที่ ๒ หมูท่ี ๑๓

เพื่อติดตั้งลูกกรง

ครอบเครื่องกรองน้ํา

สแตนเลสแบบเปด

ดานหนาและดานบน

ติดตั้งลูกกรงครอบ

เครื่องกรองน้ําสแตน

เลสแบบเปดดานหนา

และดานบน

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๘ โครงการปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบผลิต

น้ําประปา แหงท่ี ๒ หมู

ที่ ๕

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบ

ผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงอาคารและ

หอถังบรรจุน้ําประปา

 ระบบผลิตน้ําประปา

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๙ โครงการปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบผลิต

น้ําประปา แหงท่ี ๑ หมู

ที่ ๙

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบ

ผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงอาคารและ

หอถังบรรจุน้ําประปา

 ระบบผลิตน้ําประปา

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

31



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๐ โครงการปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบผลิต

น้ําประปา แหงท่ี ๔ หมู

ที่ ๙

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบ

ผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงอาคารและ

หอถังบรรจุน้ําประปา

 ระบบผลิตน้ําประปา

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๒๑ โครงการปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบผลิต

น้ําประปา แหงท่ี ๑ หมู

ที่ ๑๓

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบ

ผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงอาคารและ

หอถังบรรจุน้ําประปา

 ระบบผลิตน้ําประปา

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๒๒ โครงการปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบผลิต

น้ําประปา หมูที่ ๑๕

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบ

ผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงอาคารและ

หอถังบรรจุน้ําประปา

 ระบบผลิตน้ําประปา

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๒๓ โครงการปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบผลิต

น้ําประปา แหงท่ี ๑ หมู

ที่ ๑๖

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และหอถังบรรจุ

น้ําประปา ระบบ

ผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงอาคารและ

หอถังบรรจุน้ําประปา

 ระบบผลิตน้ําประปา

 -        50,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๔ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 4 แหงที่ 1 บอที่

 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๒๕ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 6 แหงที่ 1 บอที่

 3

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๒๖ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 10 แหงที่ 1 บอ

ที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๗ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 13 แหงที่ 1 บอ

ที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๒๘ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 13 แหงที่ 3 บอ

ที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๒๙ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 14 แหงที่ 2 บอ

ที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓๐ โครงการเจาะน้ําบาดาล

 หมูท่ี 16 แหงที่ 2 บอ

ที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

เจาะบอบาดาล ขนาด

 ๔ นิ้ว ทอพีวีซีหนา 

๑๓.๕ มม. ความลึก

ไมนอยกวา ๖๐ เมตร

 หรือจนกวาจะไดนํ้า

ใชในเกณฑดี

 -                -        150,000                -                  -   รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เกษตรกรที่ใช

ระบบชลประทาน

ในพื้นที่มีรายได

จากผลผลิตมากขึ้น

สํานักปลัด

๓๑ โครงการเพิ่มขนาดและ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบ

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 4 

แหงที่ 1

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        25,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๓๒ โครงการเพิ่มขนาดและ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบ

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 4 

แหงที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        25,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๓๓ โครงการเพิ่มขนาดและ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบ

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 5 

แหงที่ 1

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        25,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓๔ โครงการเพิ่มขนาดและ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบ

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 6 

แหงที่ 1

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        25,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๓๕ โครงการเพิ่มขนาดและ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบ

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 6

แหงที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        25,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๓๖ โครงการเพิ่มขนาดและ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบ

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 16

 แหงท่ี 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        25,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๓๗ โครงการขยายไฟฟา

ภายในอาคารผลิต

น้ําประปา ระบบผลิต

ประปา หมูที่ 4 แหงที่ 1

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        30,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓๘ โครงการขยายไฟฟา

ภายในอาคารผลิต

น้ําประปา ระบบผลิต

ประปา หมูที่ 4 แหงที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        30,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๓๙ โครงการขยายไฟฟา

ภายในอาคารผลิต

น้ําประปา ระบบผลิต

ประปา หมูที่ 5 แหงที่ 1

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        30,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๔๐ โครงการขยายไฟฟา

ภายในอาคารผลิต

น้ําประปา ระบบผลิต

ประปา หมูที่ 6 แหงที่ 1

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        30,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๔๑ โครงการขยายไฟฟา

ภายในอาคารผลิต

น้ําประปา ระบบผลิต

ประปา หมูที่ 6 แหงที่ 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        30,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔๒ โครงการขยายไฟฟา

ภายในอาคารผลิต

น้ําประปา ระบบผลิต

ประปา หมูที่ 16 แหงที่

 2

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  -  -        30,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๔๓ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 5

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -      500,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๔๔ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 15

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -      500,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๔๕ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๒ 

หมูที่ ๓

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -  -      500,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔๖ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๒ 

หมูที่ ๔

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -  -      500,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๔๗ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๒ 

หมูที่ ๖

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -  -      500,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๔๘ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ ๗

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -  -      500,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๔๙ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ ๘

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -  -      500,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๕๐ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๑ 

หมูที่ ๑๐

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา

โดยใชทอPEขนาด 3

 นิ้วขุดวางทอและฝง

กลบ

 -  -  -      500,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๕๑ โครงการเจาะบอบาดาล

 หมูท่ี 3

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      350,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๒ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๔

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๓ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๕

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๔ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๖

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๕ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๗

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๕๖ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๘

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๗ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๙

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๘ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี ๑๐

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -      150,000  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๕๙ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๒ 

หมูที่ ๑๓

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

 -  -  -  -      140,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๖๐ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ลูกที่ ๑ 

หมูที่ ๑๔

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

 -  -  -  -      140,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๖๑ โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ ๑๕

เพื่อใหระบบประปา

ในตําบลตะคร้ําเอนมี

ความสมบูรณมากขึ้น

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

 -  -  -  -      140,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีน้ําที่มี

คุณภาพใชสําหรับ

การบริโภค

สํานักปลัด

๖๒ โครงการเจาะบอบาดาล

 หมูท่ี 12

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -  -      350,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๖๓ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี 13

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -  -      150,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๖๔ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี 14

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -  -      150,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๖๕ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี 15

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -  -      150,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๖๖ โครงการเจาะบอบาดาล 

 หมูท่ี 16

เพื่อเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาล  -  -  -  -      150,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

42



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

1 โครงการซักซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อเตรียมความ

พรอมในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย

เจาหนาที่และ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

       60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 เจาหนาที่และ

ประชาชนตําบล

ตะคร้ําเอนมีความรู

ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น

เจาหนาที่และ

ประชาชนตําบล

ตะคร้ําเอน สามารถ

นําความรูที่ไดรับไป

ปรับใชใน

ชีวติประจําวันและมี

การเฝาระวังเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยในอาคาร

สถานที่ราชการ

ดําเนินการตรวจสอบ

ระบบความปลอดภัย

ในอาคารสถานที่

ราชการภายในตําบล

ตะคร้ําเอน

สถานที่ราชการ

ภายในตําบลตะคร้ํา

เอน

       20,000        10,000        10,000        10,000        10,000 สถานที่ราชการมี

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้นรอยละ ๘๐

สถานที่ราชการมี

ความปลอดภัยทั้ง

ชีวติและทรัพยสิน

สํานักปลัด

3 โครงการตั้งจุดบริการ

ประชาชนในชวงเทศกาล

เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวง

เทศกาล

ตั้งดานเพื่อเฝา

ระวังการเกิด

อุบัติเหตุในพื้นที่

บริเวณจุดเส่ียง

       90,000        60,000        60,000        60,000        60,000 จํานวนอุบัติเหตุชวง

เทศกาลในพื้นที่ตําบล

ตะคร้ําเอนลดลงจาก

ปที่ผานมารอยละ ๕๐

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชรถ

ใชถนนมากขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 โครงการฝกทบทวน  อปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ใหแกสมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร.        60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 ผูเขารับการอบรมมี

ความรูเพิ่มขึ้นรอยละ

 ๗๐

สมาชิก อปพร. มี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

๕ โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน

ความรู อปพร.

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ใหแกสมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร.      270,000      270,000      270,000      270,000      270,000 ผูเขารับการอบรมมี

ความรูเพิ่มขึ้นรอยละ

 ๗๐

สมาชิก อปพร. มี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

๖ โครงการฝกอบรมให

ความรูประชาชน

เพื่อฝกอบรมให

ความรูประชาชนใน

ดานการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใน

ครัวเรือน

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

     120,000        80,000        80,000        80,000        80,000 รอยละของประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมีความรู

มากขึ้น

สํานักปลัด

๗ โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธเพื่อปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อรณรงค

ประชาสัมพันธเพื่อ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 รอยละของประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมีความรู

มากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๘ โครงการอบรมความรูขับขี่

ปลอดภัย

เพื่อใหผูใชรถใชถนน

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ไดอยางถูกตอง

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

       40,000        20,000        20,000        20,000        20,000 อุบัติเหตุทางถนนลด

นอยลง

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจกฎหมาย

จราจรและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของมากขึ้น 

ลดอุบัติเหตุ

การจราจรใหนอยลง

สํานักปลัด

๙ โครงการอบรมใหความรู

เด็กในโรงเรียนหรือ

ประชาชนเก่ียวกับภัยตาง ๆ

เพื่ออบรมใหความรู

เด็กในโรงเรียนหรือ

ประชาชนเก่ียวกับ

ภัยตาง ๆ ที่อาจ

เกิดข้ึนไดและทราบ

ถึงแนวทางปองกัน

ประชาชนและ

เยาวชนในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

       40,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละของประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนและ

เยาวชนในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอนมี

ความรูเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

๑๐ โครงการปรับปรุงตอเติม

อาคารปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อปรับปรุงตอเติม

อาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ปรับปรุงตอเติม

อาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 -  -  -      500,000      500,000 รอยละของประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มีความปลอดภัยมาก

ขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ โครงการประชุม

ประชาคมหมูบานเพื่อ

จัดทําแผนทบทวน

พัฒนาทองถ่ิน

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ในการดําเนินการประชุม

ประชาคมหมูบานเพื่อ

จัดทําแผนทบทวนพัฒนา

ทองถ่ิน

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

       60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 รอยละของ

ประชาชนที่มีสวน

รวมในการแกไข

ปญหาภายใน

หมูบาน

ประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนิน

กิจกรรมของ อบต.

สํานักปลัด

๒ โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ในการดําเนินการรักษา

ความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรียบรอย

ภายในตําบล

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 รอยละของ

ประชาชนที่มีสวน

รวมในโครงการ

ประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนิน

กิจกรรมของ อบต.

สํานักปลัด

๓ โครงการฝกอาชีพ

สําหรับคนพิการ

เพื่อพัฒนาดานอาชีพ

ใหกับคนพิการมีรายได

เสริมที่มั่นคง

คนพิการภายในตําบล

ตะคร้ําเอน จํานวน ๑๕

 หมูบาน

       80,000        50,000        50,000        50,000        50,000 คนพิการมีรายได

เสริมเพิ่มขึ้น

เกิดกลุมอาชีพที่เปน

รูปธรรม

สํานักปลัด

๔ โครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรี

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ

กลุมสตรี

กลุมสตรีภายในตําบล

ตะคร้ําเอน จํานวน ๑๕

 หมูบาน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 กลุมสตรีมีรายได

เสริมเพิ่มขึ้น

เกิดกลุมอาชีพที่เปน

รูปธรรม

สํานักปลัด

๕ โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

เขาใจถึงบทบาทหนาที่

ของตนเอง

สนับสนุนใหเยาวชน

เขาใจถึงบทบาทหนาที่

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละของ

เยาวชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เยาวชนไดเรียนรูถึง

บทบาทหนาที่ของ

ตนเอง

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๖ โครงการสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ผูสูงอายุภายในตําบล

ตะคร้ําเอน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

ผูสูงอายุที่มี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรง

ผูสูงอายุภายใน

ตําบลตะคร้ําเอนมี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรง

สํานักปลัด

๗ โครงการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพสตรี

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

อาชีพสตรี

สตรีภายในตําบล

ตะคร้ําเอน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 กลุมสตรีมีรายได

เสริมเพิ่มขึ้น

เกิดกลุมอาชีพที่เปน

รูปธรรม

สํานักปลัด

๘ โครงการสรางรัก สาน

สัมพันธ ครอบครัวยุค

ใหมใสใจทําดี

เพื่อสรางรัก สานสัมพันธ 

ครอบครัวยคุใหมใสใจทําดี

สงเสริมความอบอุน

ภายในครอบครัว

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ทําใหประชาชน

ภายในตําบลตะคร้ํา

เอนมีครอบครัวท่ี

อบอุน

สํานักปลัด

๙ โครงการเสริมสราง

ความอบอุนในครอบครัว

เพื่อเสริมสรางความอบอุน

ในครอบครัว

สงเสริมความอบอุน

ภายในครอบครัว

     250,000      150,000      150,000      150,000      150,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ทําใหประชาชน

ภายในตําบลตะคร้ํา

เอนมีครอบครัวท่ี

อบอุน

สํานักปลัด

๑๐ โครงการอบรม

ประชาชนรุนใหมจัดทํา

บัญชีตนทุนการผลิต

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อจัดอบรมประชาชนรุน

ใหมจัดทําบัญชีตนทุนการ

ผลิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๑ โครงการอบรมอาชีพ

เสริม ลดรายจายเพิ่ม

รายไดตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดอบรมอาชีพเสริม 

ลดรายจายเพิ่มรายไดตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๒ โครงการฝกอาชีพชาง

ซอมไฟฟาอิเล็กทรอนิค

และเครื่องยนต

เพื่อจัดอบรมอาชีพชาง

ซอมไฟฟาอิเล็กทรอนิค

และเครื่องยนต

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๓ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพประชาชน

ตําบลตะคร้ําเอน

เพื่อจัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพประชาชนตําบล

ตะคร้ําเอน

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

 -        90,000        90,000        90,000        90,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๔ โครงการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู

และสามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองเบื้องตนได

ผูสูงอายุตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

 -  -          5,000          5,000          5,000 รอยละของ

ผูสูงอายุที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

๑๕ โครงการกอสรางอาคาร

เรียนรูการประกอบ

อาชีพ

เพื่อใหมีอาคารสําหรับ

การฝกอบรมอาชีพ

สําหรับประชาชนในตําบล

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

 - 500,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนใน

ตําบลมีแนวทาง

ในการประกอบ

อาชีพ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๖ โครงการฝกอาชีพการ

ประกอบอาหารเพื่อ

การจําหนาย

เพื่อจัดอบรมอาชีพการ

ประกอบอาหารเพื่อการ

จําหนาย

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๓  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม (แบบ ผ.๐2)

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2564

(บาท)

๑ โครงการฝกอาชีพ

เกี่ยวกับทางดาน

การเกษตร

เพื่อฝกอาชีพทางดาน

การเกษตรใหกับ

ประชาชนตําบลตะคร้ําเอน

เพื่อสนับสนุนอาชีพ

ทางดานการเกษตรใหกับ

ประชาชนตําบลตะคร้ําเอน

     120,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

เกษตรกรมีความรู

แนวทางการ

เพาะปลูกแบบใหม

สํานักปลัด

๒ โครงการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออบรมใหประชาชน

ตําบลตะคร้ําเอนไดเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออบรมใหประชาชน

ตําบลตะคร้ําเอนไดเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

     120,000        80,000        80,000        80,000        80,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

ความรูแนวทาง

การใชเศรษฐกิจ

พอเพียง

สํานักปลัด

๓ โครงการฟนฟู

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ปลูกปาและบํารุงรักษา

ตนไมใหสมบูรณแข็งแรง

     140,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จํานวนตนไมที่ปลูกมี

โอกาสรอดมากกวา

รอยละ ๕๐

ตําบลตะคร้ําเอนมี

ผืนปาที่อุดม

สมบูรณ

สํานักปลัด

๔ โครงการฟนฟูแหลง

น้ําและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาอาสา พัฒนา

แหลงนํ้ากําจัด

ผักตบชวา

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ฟนฟูแหลงน้ําและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาอาสา พัฒนาแหลง

น้ํากําจัดผักตบชวา

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

ตําบลตะคร้ําเอนมี

ผืนปาที่อุดม

สมบูรณ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๓  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม (แบบ ผ.๐2)

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2564

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

๕ โครงการใสใจ

ครอบครัว รั้วปองกัน

โรค เลือกบริโภค

ปลอดภัย

เพื่อใสใจครอบครัว 

ปองกันโรค และเลือก

บริโภคปลอดภัย

เพื่อใสใจครอบครัว ปองกัน

โรค และเลือกบริโภค

ปลอดภัย

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึนมากกวา

รอยละ ๗๐

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

6 โครงการจัดซื้อเครื่อง

สับยอยก่ิงไม

เพื่อจัดซื้อเครื่องสับยอยกิ่ง

ไมใชสําหรับงานเกษตร

ภายในอบต.

สามารถยอยใบไมกิ่งไมได

ตามตองการและสามารถ

นําไปใชทําปุยได

 -  -      100,000  -  - ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึนมากกวา

รอยละ ๗๐

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๗ โครงการจัดซื้อเครื่อง

ผสมผลิตภัณฑ

เพื่อจัดซื้อเครื่องผสม

ผลิตภัณฑงานเกษตร

ภายในอบต.

สามารถนําไปใชทําปุยได  -  -      100,000  -  - ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึนมากกวา

รอยละ ๗0

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ โครงการโตไปไมโกง เพื่อจัดอบรมโครงการ

โตไปไมโกงใหเด็กใน

ตําบลตะคร้ําเอน

ปละ ๑ ครั้ง        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 รอยละของเยาวชน

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

เด็กไดรับการ

พัฒนาดานความรู

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

๒ โครงการสภาเด็กและ

เยาวชน

เพื่อใหเด็กรวมตัวกันใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน

เด็กไดทํากิจกรรมใช

เวลาวางใหเปนประโยชน

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 รอยละของเยาวชน

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

เด็กไดมีกิจกรรมทํา

ใหเปนประโยชน

กองการศึกษา

๓ โครงการฝกอบรม

เยาวชนอาสาสมัคร

ปองกันฝายพลเรือน 

(อปพร.นอย)

เพื่อเขาใจเกี่ยวกับสา

ธารณภัยในรูปแบบ

ตาง ๆ และสามารถ

ชวยเหลือไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม

เยาวชนในตําบลตะคร้ํา

เอน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 รอยละของเยาวชน

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

เยาวชนไดรับทราบ

บทบาทหนาที่

ความรูในการ

ปองกันสาธารณภัย

ในรูปแบบตาง ๆ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔ โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็กประกอบ

กิจกรรมรวมกันเพื่อ

พัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมดานคุณธรรม 

จริยธรรม

เด็กและเยาวชนตําบล

ตะคร้ําเอน

     100,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในกิจกรรม

มากกวารอยละ ๘๐

เด็กไดประกอบ

กิจกรรมรวมกัน 

ไดรับความรูในดาน

ตาง ๆ ทั้งดาน

คุณธรรมและ

จริยธรรม

กองการศึกษา

๕ โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพสภา

เด็ก

เพื่อใหเด็กใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

เด็กและเยาวชนตําบล

ตะคร้ําเอน

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในกิจกรรม

มากกวารอยละ ๘๐

เด็กไดมีกิจกรรมทํา

ใหเปนประโยชน

กองการศึกษา

๖ โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

เพื่อใหเด็กใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

เด็กและเยาวชนตําบล

ตะคร้ําเอน

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในกิจกรรม

มากกวารอยละ ๘0

เด็กไดเขาใจถึงคํา

วาประชาธิปไตย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๗ โครงการกอสราง

หลังคาโคงคลุมเครื่อง

เลนสนามศูนยเด็ก

เล็กวัดสํานักครอ

เพื่อปองกันแดดและ

ฝนใหกับเด็กๆที่มาใช

เครื่องเลน

กอสรางหลังคาเหล็กโคง

 ปูแผนเมทัลชีท ความ

หนา 0.35 มม.และปู

พื้น คสล.หนา 15 ซม. 

พรอมปู กระเบื้อง

ยางพาราสังเคราะห 

ขนาดกวาง 

50x50x0.25 ม. ตาม

แบบบมาตรฐานที่ อบต.

กําหนด

- - 498,000 - - เด็กมีความ

ปลอดภัยจากแดด

และฝน

เด็กๆไดรับความ

ปลอดภัยในการใช

เครื่องเลน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๘ โครงการกอสราง

หลังคาโคงคลุมเครื่อง

เลนสนามศูนยเด็ก

เล็กบานเกาหลัง

เพื่อปองกันแดดและ

ฝนใหกับเด็กๆที่มาใช

เครื่องเลน

กอสรางหลังคาเหล็กโคง

 ปูแผนเมทัลชีท ความ

หนา 0.35 มม.และปู

พื้น คสล.หนา 15 ซม. 

พรอมปู กระเบื้อง

ยางพาราสังเคราะห 

ขนาดกวาง 

50x50x0.25 ม. ตาม

แบบบมาตรฐานที่ อบต.

กําหนด

- - 498,000 - - เด็กมีความ

ปลอดภัยจากแดด

และฝน

เด็กๆไดรับความ

ปลอดภัยในการใช

เครื่องเลน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๙ โครงการกอสราง

หลังคาโคงคลุมเครื่อง

เลนสนามศูนยเด็ก

เล็กบานบึง

เพื่อปองกันแดดและ

ฝนใหกับเด็กๆที่มาใช

เครื่องเลน

กอสรางหลังคาเหล็กโคง

 ปูแผนเมทัลชีท ความ

หนา 0.35 มม.และปู

พื้น คสล.หนา 15 ซม. 

พรอมปู กระเบื้อง

ยางพาราสังเคราะห 

ขนาดกวาง 

50x50x0.25 ม. ตาม

แบบบมาตรฐานที่ อบต.

กําหนด

- - 498,000 - - เด็กมีความ

ปลอดภัยจากแดด

และฝน

เด็กๆไดรับความ

ปลอดภัยในการใช

เครื่องเลน

กองการศึกษา

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 3

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

64



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 5

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

๑๒ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 7

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 8

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

65



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 9

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

๑๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 10

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

๑๖ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 13

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

66



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๗ โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนาม หมู 2

เพื่อเด็กภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ

มาตรฐานครุภัณฑที่

อบต.กําหนด

- - 495,000 - - เครื่องเลนของ

หมูบานจํานวน 1 

แหง

เด็กๆภายใน

หมูบานมีเครื่องเลน

เพื่อเสริมทักษะ

กองการศึกษา

67



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ โครงการรณรงคและ

สงเสริมการลดปริมาณขยะ

เพื่อรณรงคและ

สงเสริมการลด

ปริมาณขยะ

จัดกิจกรรมรณรงค

และสงเสริมการลด

ปริมาณขยะในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

     100,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนตําบล

ตะคร้ําเอนมีการลด

ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

รอยละ ๕๐

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๒ โครงการรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก

เพื่อรณรงคปองกัน

โรคไขเลือดออก

จัดกิจกรรมเพื่อ

รณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออกในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 รอยละของ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๓ โครงการรณรงคปองกัน

หรือควบคุมโรคระบาด

เพื่อรณรงคปองกัน

หรือควบคุมโรค

ระบาด

จัดกิจกรรมเพื่อ

รณรงคปองกันหรือ

ควบคุมโรคระบาด

ในพื้นที่ตําบลตะคร้ํา

เอน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔ โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารยพลเอกหญิง 

พลเรือเอกหญิง พลอากาศ

เอกหญิงสมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อดําเนินโครงการ

สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน

ศาสตราจารยพล

เอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอากาศเอก

หญิงสมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

เพื่อใหสุนัขและแมว

ในตําบลตะคร้ําเอน

ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัข

บาทุกตัว

       70,000        70,000        70,000        70,000        70,000 รอยละของสุนัขและ

แมวท่ีไดรับการฉีด

วัคซีน

เพื่อใหสุนัขและแมว

ในตําบลตะคร้ําเอน

ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัข

บาทุกตัว

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๕ โครงการใหความรูกับ

เยาวชนในการปองกันโรค

เอดสและทองกอนวัยเรียน

เพื่อใหความรูกับ

เยาวชนในการ

ปองกันโรคเอดส

จัดกิจกรรมเพื่อให

ความรูกับเยาวชนใน

การปองกันโรคเอดส

ในพื้นที่ตําบลตะคร้ํา

เอน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 รอยละของเยาวชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เยาวชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๖ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก

ขยะแบบอัดทาย

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

เก็บขนขยะมูลฝอย

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี

 หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไม

ต่ํากวา ๑๗๐ 

กิโลวตัต แบบอัดทาย

 -  -       2,400,000  -  - จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับการบริการ

ไมมีขยะตกคางใน

เขตองคการบริหาร

สวนตําบลตะคร้ําเอน

สํานักปลัด

66



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๗ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก

ขยะมูลฝอย แบบเปดขาง-

เททาย

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

เก็บขนขยะมูลฝอย

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

มูลฝอยแบบเปดขาง-

เททาย ขนาด 3 ลบ.

ม.

 -  -  -       1,700,000  - จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับการบริการ

ไมมีขยะตกคางใน

เขตองคการบริหาร

สวนตําบลตะคร้ําเอน

สํานักปลัด

๘ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก

ขยะมูลฝอย แบบคัดแยก

ขยะมูลฝอย

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

เก็บขนขยะมูลฝอย

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

แบบคัดแยกขยะมูล

ฝอย ขนาด 10 ลบ.ม.

 -  -  -  -       2,400,000 จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับการบริการ

ไมมีขยะตกคางใน

เขตองคการบริหาร

สวนตําบลตะคร้ําเอน

สํานักปลัด

๙ โครงการจัดซื้อถังขยะเปยก เพื่อใหประชาชนคัด

แยกขยะเปยกใน

ครัวเรือน

จัดซื้อถังพลาสติก

พรอมฝา

 -  -      200,000      200,000      200,000 จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับถังขยะ

มีการคัดแยกขยะ

ตั้งแตตนทาง

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๐ โครงการจัดทําซุม

ประชาสัมพันธและจุด

รวบรวมขยะทุกหมูบาน

เพื่อประชาสัมพันธ

การคัดแยกขยะและ

เปนจุดรวบรวมขยะ

จัดทําซุม

ประชาสัมพันธทุก

หมูบาน

 -  -      210,000      210,000      210,000 จํานวนครัวเรือนที่มี

การคัดแยกขยะ

มีการคัดแยกขยะ

ตั้งแตตนทาง

สํานักปลัด

๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน ตาม

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน ตาม

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่ต้ังไว

การจัดโครงการ/

กิจกรรมบรรลุ

วัตถุประสงคของ

โครงการ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

๑ โครงการเพิ่มความ

ปลอดภัยบนทองถนน

ปรับปรุงงานวิศวกรรม

จราจร

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

เพิ่มความปลอดภัย

บนทองถนนปรับปรุง

งานวิศวกรรมจราจร

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก              

 2. รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

   3. รอยละที่

อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒ โครงการกอสรางดาด

คอนกรีต ซอย ๔ หมูที่ ๑๐

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางดาดคอนกรีต

 ขนาด ๑.๕๐ เมตร 

ยาว ๙๓.๐๐ เมตร ลึก

 ๑.๐๐ เมตร และวาง

ทอ คสล. ขนาด 

๐.๘๐ เมตร จํานวน 

๖๐ ทอน

     350,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง  

๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ประปาหมูบาน หมูที่ ๑๖

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว  

๑๕0.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๐0

 ตารางเมตร

     360,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง  

71



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานคุณอุ หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๐0

 ตารางเมตร

     360,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายออด หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๑๔๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๔๓๕

 ตารางเมตร

     261,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

72



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

บานนายอํานาจ หมูท่ี ๗

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๔0

 ตารางเมตร

     384,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

บานผูใหญแหลม หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๐๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐

 ตารางเมตร

     240,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

73



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

บานหมอนึก หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๕๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๒๐๐

 ตารางเมตร

     120,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

เลียบคลองทาสารบางปลา

 หมูท่ี ๓

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๗๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๘๐

 ตารางเมตร

     408,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

74



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐ โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยโรงสี

ชุมชน  หมูที่  ๕

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางทอระบายน้ํา

 คสล. ขนาด ๐.๖๐ 

เมตร จํานวน ๑๘๙ 

ทอน บอพัก คสล. 

จํานวน ๙ ลูก

     342,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทุงนาหนองขี้แรด หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๘๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๔๐

 ตารางเมตร

     204,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง  

75



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๒ โครงการซอมแซมถนนหิน

คลุกสายเลียบคลองทา

สารบางปลาฝงซาย หมูที่ 

๕ - หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก

 โดยใชหินคลุกจํานวน

 ๓๗๕ ลูกบาศกเมตร

       93,000        93,000        93,000        93,000        93,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง  

๑๓ โครงการซอมแซมถนนหิน

คลุกสายสํานักครอ - บึง

สนุน หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก

 โดยใชหินคลุกจํานวน

 ๔๐๐ ลูกบาศกเมตร

     153,000      153,000      153,000      153,000      153,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

76



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๔ โครงการซอมแซมถนนหิน

คลุกสายบานรางกระตาย

 - บึงสนุน หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก

 โดยใชหินคลุกจํานวน

 ๗๒๐ ลูกบาศกเมตร

     276,000      276,000      276,000      276,000      276,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๕ โครงการซอมแซมถนนหิน

คลุกสายเลียบคลอง ๓L  -

 เช่ือมดอนชะเอม หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก

 โดยใชหินคลุกจํานวน

 ๗๕๐ ลูกบาศกเมตร

     287,000      287,000      287,000      287,000      287,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

77



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๖ โครงการซอมแซมถนนหิน

คลุกสายภายในหมูบาน 

หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก

 โดยใชหินคลุกจํานวน

 ๓๗๐ ลูกบาศกเมตร

     141,000      141,000      141,000      141,000      141,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายซั้น หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๕๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๒๒๐

 ตารางเมตร

               -        132,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

78



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายสุชิน หมูท่ี ๑

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๔๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๑๓๕

 ตารางเมตร

               -          81,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานผูใหญกวย หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๗๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๐๐

 ตารางเมตร

               -        180,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

79



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายสมใจ หมูที่ ๒

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๑๔๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๔๓๕

 ตารางเมตร

               -        261,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานลุงสิงห หมูท่ี ๒

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๗๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๒๑๐

 ตารางเมตร

               -        126,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

80



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลอง - แทงค

น้ําประปา หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๘๐๐

 ตารางเมตร

               -        480,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลองทาสาร - บาง

ปลาฝงขวา หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๖๐

 ตารางเมตร

               -        396,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

81



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลองทาสาร - 

ตะคร้ําเอนฝงขวา หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑๓๓.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๖๕

 ตารางเมตร

               -        399,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองตาแพง - ดอน

ชะเอม หมูท่ี ๗

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๖๐

 ตารางเมตร

               -        396,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

82



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลอง ๒R๒L หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๖๐

 ตารางเมตร

               -        396,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

๔ เช่ือมตําบลพระแทน 

หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๑๗๒.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๕๑๖

 ตารางเมตร

               -        306,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

83



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลองสามซายซอย ๕

 หมูท่ี ๑๐

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๐๐

 ตารางเมตร

               -        390,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานผูใหญสมศักดิ์ หมูที่ 

๑๒

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๙๒.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๖๘

 ตารางเมตร

               -        250,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

84



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ภายในหมูบาน หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๒๔๐

 ตารางเมตร

               -        144,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๓๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานผูใหญชีพ หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๔๐

 ตารางเมตร

               -        384,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

85



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายเมือง หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๔๐

 ตารางเมตร

               -        384,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๓๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ภายในหมูบานทรัพยเมือง

ทอง หมูที่ ๑6

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๔๐

 ตารางเมตร

               -        384,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

86



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานชาตรี - ประปา หมูที่

 ๑๖

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๘๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๔๐

 ตารางเมตร

               -        204,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๓๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ภายในหมูบานพฤกษา 

หมูที่ ๑๖

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๘๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๒๐

 ตารางเมตร

               -        192,000                -                  -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานคุณพิมพา หมูท่ี ๙

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๑๘0

 ตารางเมตร

 -  -      113,000  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๓๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายชลอ หมูท่ี ๙

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๖๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๑๘๐

 ตารางเมตร

               -                  -        108,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๓๘ โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คลอง 3L ถึงบานนางเอ 

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

350.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

               -                  -        338,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนาบาน อบต.วันชัย หมู

ที่ 9

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

195.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

780ตารางเมตร

               -                  -        188,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๐ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบาน

ผูใหญแหลม หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

195.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

780ตารางเมตร

               -                  -        188,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

89



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

แสวงดี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 3.5๐ เมตร ยาว 

110.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 385

 ตารางเมตร

               -                  -        231,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

คันคลองถึงสะพานเหล็ก 

หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.๐๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๑๘0

 ตารางเมตร

 -  -      499,000  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

90



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายกมล หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

205.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๒๐

 ตารางเมตร

               -                  -        492,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

สมพงษ หมูท่ี 4

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 3.5๐ เมตร ยาว 

110.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

440ตารางเมตร

               -                  -        489,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

91



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

ทอระบายน้ํา คสล.สาย

บานนายพยอม พรมพิมาร

 หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

110.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

440ตารางเมตร

               -                  -        489,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คันคลองหลังดงสัก หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 3.0๐ เมตร ยาว 

250.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

750ตารางเมตร

               -                  -        450,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

92



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เชื่อมกับบานสนุน หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 5.0๐ เมตร ยาว 

165.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

825ตารางเมตร

               -                  -        495,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บอทราย หมูท่ี 12

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

205.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

820ตารางเมตร

               -                  -        492,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

93



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางพิมพ หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

832ตารางเมตร

               -                  -        499,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายอง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

200.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

800ตารางเมตร

               -                  -        480,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

94



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองสงน้ําสายใหญ

 หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -        499,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ประปาหมูบาน หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง3.0๐ เมตร 

ยาว60.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 180 ตารางเมตร

               -                  -        108,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

95



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หมูบานทรัพยเมืองทอง 

หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว

170.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 680

 ตารางเมตร

               -                  -        408,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

4 หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

60.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

240ตารางเมตร

               -                  -        144,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

96



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๕ โครงการขุดลอกคลอง

และวางทอระบายน้ํา 

สายบานสนุน หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขุดลอกคลองและวาง

ทอระบายน้ํา ขนาด

คลองกวาง 4.00 

เมตร ยาว 1,500 

เมตร ลึก 1.50 เมตร

และวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็กเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร

               -                  -        499,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองสงน้ําสายใหญ

 หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -        499,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองทาสารเช่ือม

กับถนนสายสนุนดอนตาล

เสี้ยน หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 6.0๐ เมตร ยาว 

37.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 222

 ตารางเมตร

               -                  -        133,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๘ โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกสายทุงมะเด่ือหมู 1 -

 หมู 2

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 1,920 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

               -                  -        496,800                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

แยกคอสะพานถนนสาย

สนุนดอนตาลเส้ียนเช่ือม

กับถนนโยธาธกิาร หมู 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง5.0๐ เมตร 

ยาว166.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 830 ตารางเมตร

               -                  -        498,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๖๐ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต (แบบOverlay)

 สายเลียบคลอง 2 อาร 

แอล เขาหมูบานหนอกขี้

แรต หมู 9

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดถนนกวาง 5.00

 เมตร ยาว 166 หนา

 0.05 เมตร รวม

พื้นที่ลาดยาง 930 

ตารางเมตร

               -                  -        337,400                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๑ โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกสายบานนายฮอ

เลียบบอทรายกาญจนา 

หมู 12

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 800 เมตร

 ใชหินคลุกจํานวน 

1,080 ลบ.ม. พรอม

บดอัดแนน

               -                  -        414,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายบุญมา หมู 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -        499,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต (แบบOverlay)

 สายซอยหนาวัด

สํานักครอ หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดถนนกวาง 5.00

 เมตร ยาว 280 หนา

 0.05 เมตร รวม

พื้นที่ลาดยาง 1,400

ตารางเมตร

               -                  -        494,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต (แบบOverlay)

 สายทรัพยเมืองทอง-ดอน

ชะเอม หมู 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดถนนกวาง 6.00

 เมตร ยาว 170 หนา

 0.05 เมตร รวม

พื้นที่ลาดยาง 1,020

ตารางเมตร

               -                  -        494,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกสายเลียบคลอง

ทาเรือ-บางพระ หมู 15

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 1,440 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

               -                  -        496,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๖๒ โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีตราน

วิบูลยสินถึงแยกปายมิตร

สัมพันธ หมูท่ี 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 250.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -        380,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

102



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางวิมาน แซเห็น หมู

 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๖๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายวิชัย สุวรรณวงศ

 หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

103



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางบัวผิน ชวยบุญชู

หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๖๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางสุภัค บุญปกครอง

 หมู 2

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานครูอําไพ ซูสูรย หมู 2

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๖๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคันคลอง หมู 4

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

105



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เพิ่มทวี หมู 4

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๐ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายคลอง

ชลประทานซอยบานลุงมี 

เบญจชาติ หมู 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -        312,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

106



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายวสันต บุญตัน หมู

 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองทาสาร-บาง

ปลาเชื่อมติดกับถนน

สนุน-ดอนตาลเส้ียน หมู 6

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

107



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กแยก

คลองทาสาร-บางปลาเขา

บึงสนุน หมู 6

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายบุญสง นาม

ประดิษฐ หมู 7

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

108



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเผือก หมู 7

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายโยธิน หมู 8

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

109



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายชลอ หมู 9

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายวิน หมู 9

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 

ซอย 4 - ซอย 5 หมู 10

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๘๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางสาคู หมู 12

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

111



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายแกว จงรุงเรือง

ถาวร หมู 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๘๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กลางหมูบานเช่ือมตอหลัง

วัดหวยกรด หมู 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเตือน หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๘๔ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบานนาย

สมบัติ หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -        296,400                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๕ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบานนาง

นงนุช หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -        296,400                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๘๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คลองชลประทานทาเรือ-

บางพระ หมู 15

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

114



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หมูบานพฤกษา ซอย 5 

หมู 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๘๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

ศาลเจา หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายธนู โพธิพิพิธ    

หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๐ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหบานนาง

ประกอบ เพงผล หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -                  -        296,400 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๑ โครงการลาดยางทับ

คอนกรีต ถนนสายบาน

นายเต็ม กิมนอย หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -                  -        296,400 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๒ โครงการลาดยางทับ

คอนกรีต ถนนสายคัน

คลองหนาบานอบต.ธนกร

 หมู 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -                  -        296,400 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๓ โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพักซอยบานนาย

ประสิทธ ิหอยสังข หมู 2

เพื่อเพิ่มการระบาย

น้ําไมไดเกิดนํ้าทวมขัง

วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพัก 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่อบต.กําหนด

               -                  -                  -                  -        490,000 1 แหง น้ําสามารถระบาย

ไดดี

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๔ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ซอยประปาลูก

แรกลงทุงนา หมู 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -                  -        312,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๕ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต คลองทาสาร-

บางปลาถึงบึงสนุน หมู 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -                  -        312,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คลองชลประทานหมู 5 

เชื่อมตอหมู 10

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองทาสาร-บาง

ปลาฝงขวา หมู 6

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายสมทรง นาคเจริญ

 หมู 7

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานปานกแกว โพธิ์ทอง

ตอซอยบานนายเหลือง 

ศรีมงคล หมู 8

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

120



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองชลประทาน  

หมู 9

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๐๑ โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพักสายบานนาย

ดํา หมู 9

เพื่อเพิ่มการระบาย

น้ําไมไดเกิดนํ้าทวมขัง

วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพัก 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่อบต.กําหนด

               -                  -                  -                  -        490,000 1 แหง น้ําสามารถระบาย

ไดดี

กองชาง

๑๐๒ โครงการดาดคอนกรีต

หนาทอสงนํ้าลงคลองทา

สาร-บางปลา

เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา กอสรางดาดคอนกรีต

 ขนาด ๑.๕๐ เมตร 

ยาว ๙๓.๐๐ เมตร ลึก

 ๑.๐๐ เมตร

               -                  -                  -                  -        284,000 1 แหง น้ําสามารถระบาย

ไดดี

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองสงน้ําคลอง

สามซาย หมู 10

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๐๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ภายในหมูบาน หมู 12

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

122



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายบุญมา กลิ่นไตร

รัตน หมู 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๐๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานผูชวยไพฑูรย หมู 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

123



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายวินัย  หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๐๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายปุ  หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

124



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐๙ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายเชื่อมโยธา

 หมู 15

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกวาง 4.0๐ 

เมตร ยาว 195.๐๐ 

เมตร หนา 0.05 เมตร

               -                  -                  -                  -        296,400 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๑๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานโกเนา หมู 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.0๐ เมตร ยาว 

208.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 832

 ตารางเมตร

               -                  -                  -                  -        499,000 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๑๑ โครงการขุดลอกคลอง

ระบายน้ํา หมู 3

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองระบาย

น้ําตามแนวถนน

 -  -      200,000  -  - การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง

๑๑๒ โครงการขุดลอกคลอง

ระบายน้ํา หมู 15

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองระบาย

น้ําตามแนวถนน

 -  -      200,000  -  - การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๑๓ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา สายทุงนาคลองทา

สารบางปลา หมูที่ ๖ - 

หมูที่ ๙

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาด ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร

     108,900      108,900      108,900      108,900      108,900 การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 81

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง

๑๑๔ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา  หมูท่ี 14

เพื่อใหคลองสงนํ้า

สามารถระบายน้ํา

และรับน้ําไดมากขึ้น

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาด ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร

       93,000        93,000        93,000        93,000        93,000 รอยละของ

ประชาชนที่ใช

ประโยชนจาก

คลองสงน้ํา

ประชาชนใช

ประโยชนจาก

คลองสงน้ํา

กองชาง

๑๑๕ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา  หมูท่ี 8

เพื่อใหคลองสงนํ้า

สามารถระบายน้ํา

และรับน้ําไดมากขึ้น

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาด ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร

       93,000        93,000        93,000        93,000        93,000 รอยละของ

ประชาชนที่ใช

ประโยชนจาก

คลองสงน้ํา

ประชาชนใช

ประโยชนจาก

คลองสงน้ํา

กองชาง

๑๑๖ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา  หมูท่ี 10

เพื่อใหคลองสงนํ้า

สามารถระบายน้ํา

และรับน้ําไดมากขึ้น

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาด ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร

       93,000        93,000        93,000        93,000        93,000 รอยละของ

ประชาชนที่ใช

ประโยชนจาก

คลองสงน้ํา

ประชาชนใช

ประโยชนจาก

คลองสงน้ํา

กองชาง

๑๑๗ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา สายทุงนาคลอง3 แอล

 หมูท่ี 5 - หมูที่ 6

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาด ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร

     108,900      108,900      108,900      108,900      108,900 การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๑๘ โครงการขุดลอกคลอง

ระบายน้ําสายทาสาร-

แมน้ําแมกลอง หมูที่ 3

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาดกวาง 6.๐๐ 

เมตร ยาว 2,500 

เมตร ลึก 2.50 เมตร

 -  -  -      493,000  - การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง

๑๑๙ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา สายเลียบคลอง3 แอล

 - ดอนชะเอม หมูที่ 6 - 

หมูที่ 7

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาดกวาง 4.๐๐ 

เมตร ยาว 4,7

๐๐.๐๐ เมตร ลึก 

2.0๐ เมตร

 -  -  -      494,000  - การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง

๑๒๐ โครงการขุดลอกคลอง

ระบายน้ําสายเลียบถนน

สนุน-ดอนตาลเส้ียน หมูที่

 1

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาดกวาง 4.๐๐ 

เมตร ยาว 4,700 

เมตร ลึก 2.00 เมตร

 -  -  -      494,000  - การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง

๑๒๑ โครงการขุดลอกคลองสง

น้ํา สายเลียบคลอง 2 อาร

 2 แอล หลังศูนยเกษตร

ตําบล หมูที่ 8

เพื่อใหน้ําในหมูบาน

ถายเทไดสะดวก

ขุดลอกคลองสงนํ้า 

ขนาดกวาง 6.๐๐ 

เมตร ยาว 2,500.

๐๐ เมตร ลึก 2.5๐ 

เมตร

 -  -  -      493,000  - การระบายน้ําดีข้ึน

รอยละ 80

การระบายน้ํา

สะดวกขึ้น

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

๑ โครงการประหยัด

พลังงานไฟฟา

สาธารณะโดย

เปลี่ยนแปลงหลอด

ไฟฟาสาธารณะจาก

หลอดฟลูออเรสเซ็นต

เปนหลอดไฟฟาชนิด

 LED

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสินของ

ประชาชน

เพื่อเปล่ียนแปลง

หลอดไฟฟา

สาธารณะจากหลอด

ฟลูออเรสเซ็นตเปน

หลอดไฟฟาชนิด LED

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 ไฟฟาสาธารณะ

ทุกแหงสามารถ

ใชงานไดตามปกติ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

กองชาง

๒ โครงการเพิ่มความ

ปลอดภัยบนทอง

ถนนปรับปรุงงาน

วิศวกรรมจราจร

เพื่อใหประชาชนมีเสนทางใน

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

เพิ่มความปลอดภัย

บนทองถนนปรับปรุง

งานวิศวกรรมจราจร

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

 งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

 งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสาธารณะ หมู 

5 ริมคลองใหญ

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะริมคลอง

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๔ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสาธารณะ หมู 

7 ซอยบานผูใหญ

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะ

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

 งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๕ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสาธารณะใน

หมูบาน หมู 14

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะ

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๖ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสาธารณะใน

หมูบาน หมู 2

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะ

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

129



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

 งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๗ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสาธารณะใน

หมูบาน หมู 12

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะ

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๘ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสาธารณะใน

หมูบาน หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะ

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 ๒๕๖4

(บาท)

 ๒๕๖5

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

 งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๙ โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟาสาธารณะ

พรอมติดตั้งมิเตอร

ไฟฟา สายคลองสาม

ซาย หมู 10

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มจํานวน ไฟฟา

สาธารณะ

 -  -      300,000      300,000      300,000 1. รอยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 2. รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 3. รอยละ

ที่อุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     

2. ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

1 โครงการกิจกรรมที่

แสดงออกถึงการเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเพื่อ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย

เจาหนาที่ ประชาชน 

และองคกรๆ ใน

ตําบลตะคร้ําเอน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของ

เจาหนาที่ 

ประชาชน และ

องคกรๆ ใน

ตําบลตะคร้ําเอน

ประชาชนมีความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการกิจกรรม ๑๒ 

สิงหามหาราชินี

จัดกิจกรรมเพื่อ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

เจาหนาที่ ประชาชน 

และองคกรๆ ใน

ตําบลตะคร้ําเอน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของ

เจาหนาที่ 

ประชาชน และ

องคกรๆ ใน

ตําบลตะคร้ําเอน

ประชาชนมีความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรม

เพื่อดําเนินการอบรม

คุณธรรมและจริยธรรม

ใหแก  คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภา  พนักงาน

สวนตําบล

เพื่อดําเนินการอบรม

คุณธรรมและ

จริยธรรมใหแก  

คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภา  

พนักงานสวนตําบล

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 รอยละของ

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

คณะผูบริหารและ

สมาชิกสภา  

พนักงานสวนตําบลมี

ความรูความสามารถ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร  

พนักงานสวนตําบล  

สมาชิกสภาฯ  ผูนําชุมชน

  ผูนํากลุมอาชีพกลุม

อื่น ๆ

เพื่อเพิ่มเติม

ประสิทธภิาพในการ

บริหารและปฏิบัติงาน

ของ อบต. ให

เหมาะสมกับภารกิจ

อํานาจหนาที่

ผูบริหาร  สมาชิก 

อบต. พนักงานสวน

ตําบล  ผูนําชุมชน  

ผูนํากลุมอาชีพ

     600,000      600,000      600,000      600,000      600,000 รอยละของ

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

คณะผูบริหารและ

สมาชิกสภา  

พนักงานสวนตําบลมี

ความรูความสามารถ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการปฏิบัติธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อปฏิบัติธรรม ฝก

จิตภาวนา เจริญ

กรรมฐานตามหลัก

พระพุทธศาสนา

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละของ

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

เพื่อใหพนักงานสวน

ตําบล ลกูจาง 

พนักงานจาง ไดรับ

การปลูกฝงศีลธรรม

ใหเขาใจหลักการ

และนําธรรมะมา

ประยุกตใชใน

ชีวติประจําวัน

สํานักปลัด

132



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 โครงการเสริมสราง

ความรูใหกับพนักงาน

สวนตําบล ลูกจางประจํา

 และพนักงานจาง

เพื่อเสริมสรางความรู

ใหกับพนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา

และพนักงานจางใน

เรื่องของระเบียบตางๆ

ที่เกี่ยวของกับการ

ทํางาน

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

       60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 รอยละของ

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

เพื่อใหพนักงานสวน

ตําบล ลกูจาง 

พนักงานจาง ไดรับ

ความรูในเรื่อง

ระเบียบตางๆที่

เกี่ยวของในการ

ทํางาน

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมายการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน

เพื่ออบรมใหความรู

ดานระเบียบ กฎหมาย

ทองถ่ิน ผูบริหาร และ

สมาชิกสภาทองถิ่น

ผูบริหาร  สมาชิก

สภาทองถ่ิน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

คณะผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

มีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

8 คาใชจายในการ

ซอมแซมแทนพระบรม

ฉายาลักษณ

เพื่อซอมแซมแทนพระ

บรมฉายาลักษณ

ซอมแซมแทนพระ

บรมฉายาลักษณ

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 รอยละแทน

พระฉายา

ลักษณสามารถ

ใชงานไดปกติ

ทนพระฉายาลักษณ

สามารถใชงานได

ปกติทุกชิ้นงาน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

9 คาใชจายในการสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เพื่อเปนคาใชจายใน

การสํารวจความพึง

พอใจของประชาชน

คาใชจายในการ

สํารวจความพึงพอใจ

ของประชาชน

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000 รอยละของ

ประชาชนใน

ตําบล

สามารถสํารวจความ

พึงพอใจของ

ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

10 โครงการสรางเสริมสุข

ภาวะและสุขภาพแก

พนักงานสวนทองถิ่น

จัดอบรมการสราง

เสริมสุขภาวะและ

สุขภาพแกพนักงาน

สวนทองถ่ิน

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของ

พนักงานสวน

ทองถ่ิน

พนักงานสวนทองถิ่น

มีการสรางเสริมสขุ

ภาวะและสุขภาพ

สํานักปลัด

11 โครงการฝกสมาธิเพื่อ

การปฏิบัติงาน

เพื่อใหพนักงาน

ปฏิบัติงานไดมี

ประสิทธภิาพมากขึ้น

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

 -  -        30,000        30,000        30,000 รอยละของการ

ทํางานมี

ประสิทธภิาพ

มากขึ้น

บุคลากรมี

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

12 โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานกงาน อบต.

เพื่อรองรับงานที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงอาคาร

สํานักงานอบต.

 -  -      200,000  -  - รอยละของผูมา

ติดตองานไดรับ

ความสะดวก

มากขึ้น

อาคารสํานักงาน

รองรับผูมาติดตอ

งานสะดวกมากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

13 โครงการกอสรางอาคาร

สวนขยายหนามุข 

สํานักงานอบต.

เพื่อรองรับงานที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงอาคาร

สํานักงานอบต.

 -  -  -   3,000,000  - รอยละของผูมา

ติดตองานไดรับ

ความสะดวก

มากขึ้น

อาคารสํานักงาน

รองรับผูมาติดตอ

งานสะดวกมากขึ้น

สํานักปลัด

14 โครงการตกแตงภายใน

อาคารสวนขยายหนามุข

 สํานักงานอบต..

เพื่อรองรับงานที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงอาคาร

สํานักงานอบต.

 -  -  -   1,000,000  - รอยละของผูมา

ติดตองานไดรับ

ความสะดวก

มากขึ้น

อาคารสํานักงาน

รองรับผูมาติดตอ

งานสะดวกมากขึ้น

สํานักปลัด

15 โครงการกอสรางรั้วรอบ

อาคารสํานักงานพรอม

ปาย

เพื่อใหอบต.มีปายช่ือที่

เห็นไดชัดเจนและสราง

ความปลอดภัยใหกับ

ทรัพยสินของอบต.

จัดทําปายช่ือและ

ลอมรั้ว

 -  -  -   1,000,000  - ปายช่ือของ

อบต.และรั้ว

รอบสํานักงาน

อบต.

อบต.มีปายช่ือ

ชัดเจนและทรัพยสิน

มีความปลอดภัย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

16 โครงการพัฒนา

พฤติกรรมบริการ ทักษะ

 การสื่อสารและการ

ทํางานเปนทีม

เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

บริการ ทักษะ การ

สื่อสารและการทํางาน

เปนทีม

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

17 อุดหนุนโครงการ

คาใชจายในการ

ดําเนินการตาง ๆ ของ

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร

จัดซื้อจัดจางอําเภอทา

มะกา

เพื่อใหทําการรับซอง

สอบราคา  เปดซอง

สอบราคา  พิจารณา

ผลการสอบราคา  โดย

วิธีพิเศษ  ณ  ศูนยรวม

ขอมูลขาวสาร

เพื่อใหทําการรับซอง

สอบราคา  เปดซอง

สอบราคา  พิจารณา

ผลการสอบราคา  

โดยวิธีพิเศษ  ณ  

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000 รอยละของการ

ทํางานมี

ประสิทธภิาพ

มากขึ้น

ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารหรือการจาง

ของ อบต. ระดับ

อําเภอสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพตาม

นโยบาย

สํานักปลัด

18 อุดหนุนโครงการ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับหมูบาน/ชุมชน

เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งของหมูบาน/

ชุมชน  ในการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด

หมูบาน/ชุมชนจํานวน

 ๑๕ หมูบาน

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000 รอยละของ

หมูบาน/ชุมชน 

 สามารถลด

จํานวนผูเสพยา

เสพติดไดอยาง

ชัดเจน

สามารถพัฒนาความ

ยั่งยนืในการแกไข

ปญหายาเสพติด

ใหแกหมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัด

136



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

19 อุดหนุนโครงการในการ

จัดงานรัฐพิธี งาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

เพื่อใหการจัดงานพิธี 

งานรัฐพิธี งานวัน

สําคัญตามวัฒนธรรม

ประเพณีดําเนินงานได

ตามรูปแบบท่ีสมพระ

เกียรติเหมาะสม

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

ตามวัฒธรรม

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 รอยละของ

ประชาชนที่ได

รวมเฉลิมพระ

เกียรติและ

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ทําใหการจัดงานพิธี 

งานวันสําคัญตาม

วัฒนธรรมประเพณี

ดําเนินงานไดตาม

รูปแบบที่สมพระ

เกียรติ

สํานักปลัด

20 อุดหนุนโครงการในการ

จัดงานเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช

เพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช

ประชาชนไดรวม

ระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณและ

ตระหนักถึงคุณคา

ทางประวัติศาสตรอัน

เปนมรดกอันล้ําคา

ของประเทศไทย

       35,000        35,000        35,000        35,000        35,000 รอยละของ

ประชาชนที่ได

รวมเฉลิมพระ

เกียรติและ

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ทําใหการจัดงานพิธี 

งานวันสําคัญตาม

วัฒนธรรมประเพณี

ดําเนินงานไดตาม

รูปแบบที่สมพระ

เกียรติ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2561

(บาท)

 2562

(บาท)

 2563

(บาท)

 2564

(บาท)

 2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

21 อุดหนุนโครงการจัดการ

แขงขันกีฬาและ

นันทนาการเพื่อสงเสริม

ใหประชาชนมีสุขภาพที่

ดีจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อสนับสนุนการ

จัดการแขงขันกีฬา

และนันทนาการเพื่อ

สงเสริมใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดีจังหวัด

กาญจนบุรี

ประชาชนไดเขารวม

การแขงขันกีฬา

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 รอยละของ

ประชาชนที่ได

รวมกิจกรรม

การจัดแขงขัน

กีฬา

ทําใหการจัดการ

แขงขันกีฬาและ

นันทนาการเพื่อการ

สงเสริมใหประชาชน

มีสุขภาพที่ดีฯเปนไป

ตามวัตถุประสงค

กองการศึกษาฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานงบกลาง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบเงินกองทุน

ประกันสังคมระดับ

ทองถ่ินหรือพื้นที่

สมทบ

เงินกองทุน

ประกันสังคม

ระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่

       350,000        350,000        350,000        350,000        350,000 สมทบเงนิ

งบประมาณ

กองทุน

ประกันสังคม

ระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

๒ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพ

รายเดอืนใหกับผูปวย

เอดส

จายเบี้ยยังชีพ

รายเดอืนใหกับ

ผูปวยเอดสทุก

คนที่เขา

หลักเกณฑและ

ขอกําหนด

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000  ผูปวยเอดส

ไดรับการดูแล

อยางท่ัวถึง

ผูปวยเอดสไดรับ

เบี้ยยังชีพราย

เดือนทุกคนเพื่อ

บรรเทาปญหา

ความเดือดรอน

สํานักปลัด

๓ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมี

ความมั่นคงทางรายได

และการงานอาชีพไม

ตองพึ่งลูกหลาน อยู

อยางมีคุณภาพ มี

ศักดิ์ศรีตอไป

ผูสูงอายุตําบล

ตะคร้ําเอน

  15,603,600   15,603,600   16,000,000   16,000,000   16,000,000  ผูสูงอายุไดรับ

เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตดีข้ึน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานงบกลาง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

๔ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อใหผูพิการมี

คุณภาพที่ดีขึ้น

ผูพิการตําบล

ตะคร้ําเอน

    2,726,400     2,726,400     2,726,400     2,726,400     2,726,400  ผูพิการไดรับ

เบี้ยยังชีพ

ผูพิการมี

คุณภาพชีวิตดีข้ึน

สํานักปลัด

๕ เงินชวยเหลืองบประมาณ

รายจายเฉพาะการประปา

เพื่อจายเปนเงิน

ชวยเหลือรายจาย

เฉพาะการประปา

เพื่อสนับสนุน

เงินชวยเหลือ

รายจายเฉพาะ

การประปา

    3,599,420     3,599,420     4,600,000     5,000,000     5,000,000  สมทบเงิน

งบประมาณ

รายจายเฉพาะ

การประปา

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

๖ เงินสํารองจาย เพื่อจายเปนเงิน

สํารองจายในกรณีมี

ความจําเปนเรงดวน

เพื่อสนับสนุน

เงินสํารองจาย

ในกรณีมีความ

จําเปนเรงดวน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  เงนิสํารองจาย

ในกรณีที่มีความ

จําเปนเรงดวน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

๗ รายจายตามขอผูกพัน เพื่อจายเงินสมทบ

ระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ิน

สมทบ

เงินกองทุน

ประกันสังคม

ระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่

       250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  สมทบเงิน

งบประมาณ

กองทุน

ประกันสังคม

ระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานงบกลาง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

๘ เงินชวยเหลือพิเศษ เพื่อจายเปน

ทุนการศึกษาสําหรับ

ครูผูดูแลเด็ก

เพื่อสนับสนุน

เปน

ทุนการศึกษา

สําหรับครูผูดูแล

เด็ก

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  เงนิ

ทุนการศึกษา

สําหรับครูผูดูแล

เด็ก

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ความรูและ

ศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

๙ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

เพื่อสมทบเงินกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน

เพื่อสนับสนุน

เงินกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน

       323,048        323,048        323,048        323,048        323,048  สมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน

สํานักครอ - บึงสนุน หมูที่ ๑  

บานสํานักครอ ตําบลตะคร้ําเอน  

เชื่อมติดกับหมูท่ี ๙ บานดอน

นางนูน ตําบลพระแทน อําเภอทา

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต   กวาง 

6.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๐00.

๐๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด

 ๑๒,๐00 ตารางเมตร

   5,040,000    5,040,000    5,040,000    5,040,000    5,040,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๒ โครงการกอสรางถังประปาทรง

แชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก

เมตร หมูที่ ๙ บานหนองข้ีแรด 

เชื่อมติดกับหมูท่ี ๘ บานราง

กระตาย ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอ

ทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กอสรางถังประปาทรงแชม

เปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร

   1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700 1.รอยละของ

ประชาชนที่ไดใชน้ําใน

การเกษตรและอุปโภค

 บริโภค2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๓ โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะริม

ทาง หมูที่ ๑ บานสํานักครอ 

ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา 

เชื่อมติดกับเทศบาลตําบลวังศาลา

 หมูท่ี ๑๐ บานวังทอง ตําบลวัง

ศาลา อําเภอทามวง  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

เพื่อติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ริมทาง

   1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000 รอยละของประชาชน

ที่มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง

๔ โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะริม

ทาง หมูที่ ๕ บานสนุน ตําบล

ตะคร้ําเอน เช่ือมติดกับเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน ชุมชนใหม

รวมใจภักดิ์ ตําบลตะคร้ําเอน 

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

เพื่อติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ริมทาง

   1,960,000    1,960,000    1,900,000    1,960,000    1,930,000 รอยละของประชาชน

ที่มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเลียบคลอง ๒R๒

Lบานสํานักครอ - บึงสนุน หมูที่ 

๖-หมูที่ ๘ ตําบลตะคร้ําเอน 

อําเภอทามะกา  เช่ือมติดกับ

เทศบาลตําบลหนองสาหราย หมูที่

 ๑ บานสระลุมพุก ตําบลหนอง

สาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร  

ยาว ๕00.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๓,๐00 ตารางเมตร

   1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเลียบคลองทาสาร

บางปลา หมูที่ ๑ - หมูที่ ๕ ตําบล

ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา  

เชื่อมติดกับเทศบาลตําบลพระ

แทนลําพระยา หมูที่ ๑๑ บาน

หนองงู ตําบลพระแทน อําเภอทา

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร  

ยาว ๕00.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๓,๐00 ตารางเมตร

   1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายเลียบ

คลองทาสารบางปลาฝงซาย หมูที่

 ๓ บานทาสาร ตําบลตะคร้ําเอน 

อําเภอทามะกา  เช่ือมติดกับ

เทศบาลตําบลวังศาลา หมูท่ี ๑๐ 

บานวังทอง ตําบลวังศาลา อําเภอ

ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต   กวาง 

6.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๐00.

๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

 รวมพื้นที่ทั้งหมด  ๖,๐00

 ตารางเมตร

   2,520,000    2,520,000    2,520,000    2,520,000    2,520,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเลียบคลอง ๓L  

หมูที่ ๖ - หมูที่ ๗ ตําบลตะคร้ํา

เอน อําเภอทามะกา  เช่ือมติดกับ

ตําบลดอนชะเอม หมูที่ ๑ บาน

หนองตาแบ ตําบลดอนชะเอม 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๐00.๐๐ เมตร หนา

 ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๖,๐00 ตารางเมตร

   3,600,000    3,600,000    3,600,000    3,600,000    3,600,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเตาเผาขยะ หมูที่ 

๗ ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทา

มะกา  เช่ือมติดกับตําบลดอน

ชะเอม หมูท่ี ๑ บานหนองตาแบ 

ตําบลดอนชะเอม อําเภอทามะกา

 จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร 

ยาว ๕00.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๓,๐00 ตารางเมตร

   1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ ๓ บานทาสาร

ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา 

 เช่ือมติดกับหมูท่ี ๑๐ บานวังทอง

 ตําบลวังศาลา อําเภอทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๐00.๐๐ เมตร หนา

 ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๖,๐00 ตารางเมตร

   3,450,000    3,450,000    3,450,000    3,450,000    3,450,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ ๖ บานตะคร้ํา

เอน ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทา

มะกา  เช่ือมติดกับหมูที่ ๑ บาน

หนองตาแบ ตําบลดอนชะเอม 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๐00.๐๐ เมตร หนา

 ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๖,๐00 ตารางเมตร

   3,450,000    3,450,000    3,450,000    3,450,000    3,450,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ ๖ บานตะคร้ํา

เอน ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทา

มะกา  เช่ือมติดกับหมูที่ ๑ บาน

สระลุมพุก ตําบลหนองสาหราย 

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๐00.๐๐ เมตร หนา

 ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด ๖,๐00 ตารางเมตร

   3,450,000    3,450,000    3,450,000    3,450,000    3,450,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๓ โครงการปรับปรุงผวิถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่  ๑๔ 

 สายบานสํานักครอ - บานราง

กระตาย  ตําบลตะคร้ําเอน  

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง

แอสฟลตติกคอนกรีต  กวาง

  ๗ เมตร  ยาว  ๔,๐๐๐ 

เมตร  ไหลทาง  ๑.๐๐ 

เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา  ๒๘,๐๐๐ ตารางเมตร

 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดว  2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๔ โครงการขุดลอกคลอง  หมูที่  ๕  

สายบานสนุน  ตําบลตะคร้ําเอน  

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขุดลอกคลอง  กวาง ๕.๐๐ 

 เมตร  กน  ๒.๐๐  เมตร  

ลึก  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  

๒,๘๕๐  เมตร

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดว  2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๕ โครงการขุดลอกคลอง  หมูที่  ๖  

สายทุงนา - คลองทาสารบางปลา 

 ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทา

มะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขุดลอกคลอง  กวาง ๖.๐๐ 

 เมตร  กน  ๓.๐๐  เมตร  

ลึก  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  

๒,๒๐๐  เมตร

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดว  2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๖ โครงการขุดลอกคลอง  หมูที่  ๕ -

 หมูท่ี  ๑๐  สายทุงนา  ตําบล

ตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขุดลอกคลอง  กวาง ๕.๐๐ 

 เมตร  กน  ๒.๐๐  เมตร  

ลึก  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  

๒,๘๕๐  เมตร

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดว  2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่  ๒  สายหนอง

ขี้แรด  ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอ

ทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  กวาง  ๔ เมตร  ยาว

  ๑,๕๐๐ เมตร  หนา  

0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 

๖,๐๐๐ ตารางเมตร

   3,720,000    3,720,000    3,720,000    3,720,000    3,720,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่  ๑๕  สายคลอง

ชลประทานทาเรือบางพระ  

ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา

  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  กวาง  ๖ เมตร  ยาว

  ๖๘๐ เมตร  หนา  0.15 

เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา ๔,๐๘๐ ตาราง

เมตร

   2,529,600    2,529,600    2,529,600    2,529,600    2,529,600 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่  ๑๕  สายตรง

ขามโรงงาน  SMC  ตําบลตะคร้ํา

เอน  อําเภอทามะกา  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อสงเสริมแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

และเปนแหลงเรียนรู

ตําบลชากไทย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  กวาง  ๖ เมตร  ยาว

  ๖๘๐ เมตร  หนา  0.15 

เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา ๔,๐๘๐ ตาราง

เมตร

   2,529,600    2,529,600    2,529,600    2,529,600    2,529,600 1.ไฟฟาแสงสวางโซลา

เซลล ตรงตามแบบรูป

และรายการที่กําหนด  

      2.จํานวนพันธุไม

เปนไปตามที่กําหนด

1.นักทองเที่ยวที่เขา

ชมแหลงทองเที่ยว

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

                 2.

แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศนมีความ

สวยงามเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๒๐ โครงการกอสรางถังประปาทรง

แชมเปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร  หมูที่  ๓  ตําบลตะคร้ําเอน 

 อําเภอทามะกา  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กอสรางถังประปาทรงแชม

เปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร

   1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700 1.รอยละของ

ประชาชนที่ไดใชน้ําใน

การเกษตรและอุปโภค

 บริโภค2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๒๑ โครงการกอสรางถังประปาทรง

แชมเปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร  หมูที่  ๗  ตําบลตะคร้ําเอน 

 อําเภอทามะกา  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กอสรางถังประปาทรงแชม

เปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร

   1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700 1.รอยละของ

ประชาชนที่ไดใชน้ําใน

การเกษตรและอุปโภค

 บริโภค2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

๒๒ โครงการกอสรางถังประปาทรง

แชมเปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร  หมูที่  ๙  ตําบลตะคร้ําเอน 

 อําเภอทามะกา  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กอสรางถังประปาทรงแชม

เปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร

   1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700 1.รอยละของ

ประชาชนที่ไดใชน้ําใน

การเกษตรและอุปโภค

 บริโภค2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

๒๓ โครงการกอสรางถังประปาทรง

แชมเปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร  หมูที่  ๑๐  ตําบลตะคร้ํา

เอน  อําเภอทามะกา  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กอสรางถังประปาทรงแชม

เปญ  ขนาด  ๒๐  ลูกบาศก

เมตร

   1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700    1,918,700 1.รอยละของ

ประชาชนที่ไดใชน้ําใน

การเกษตรและอุปโภค

 บริโภค2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายโรงปุย-บึงสนุน  

หมูที่  ๑  บานสํานักครอ  ตําบล

ตะคร้ําเอน  เช่ือมติดกับหมูที่  ๑ 

 บานหนองตะแบ  ตําบลดอน

ชะเอม  อําเภอทามะกา  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6 เมตรยาว ๘

00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา ๔,๘00 

ตารางเมตร

   2,745,500    2,745,500    2,745,500    2,745,500    2,745,500 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๒๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานนายฮอ  หมูท่ี 

 ๑๒  บานหวยทานั่ง  ตําบล

ตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  

เชื่อมติดกับหมูท่ี ๑ บานสระลุ

มพุก ตําบลหนองสาหราย  

อําเภอพนมทวน  จังหวัด

กาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง  ๖ เมตร ยาว 

๑,๐00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา ๖,๐

00 ตารางเมตร

   3,431,900    3,431,900    3,431,900    3,431,900    3,431,900 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๒๖ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  (Overlay) 

 สายบานหนองมะพลับ-หวยกรด 

 หมูท่ี  ๑๓  บานหนองมะพลับ  

ตําบลตะคร้ําเอน  เช่ือมติดกับหมู

ที่ ๑  บานสระลุมพุก  ตําบล

หนองสาหราย  อําเภอพนมทวน 

 จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต  

(Overlay)  กวาง  ๖ เมตร

 ยาว ๒,๐00 เมตร  ไหล

ทาง 0.5๐ เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  ๑๒,๐00

 ตารางเมตร

   4,496,000    4,496,000    4,496,000    4,496,000    4,496,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๒๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหมูที่ 15 เชื่อมตอ

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน หมู

ที่ 15

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6 เมตรยาว ๘

00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา ๔,๘00 

ตารางเมตร

 -  -    2,745,500  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๒๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายโรงงานสยามศิลป

ถึงบานอบต.พิเชษฐ  หมูท่ี 15

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6 เมตรยาว ๘

00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา ๔,๘00 

ตารางเมตร

 -  -    2,745,501  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๒๙ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  สายหนาตู

ตาลเด่ียวถึงหนองมะพลับ หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต   กวาง  ๖

 เมตร ยาว ๒,๐00 เมตร  

ไหลทาง 0.5๐ เมตร  หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑๒,๐

00 ตารางเมตร

 -  -  -  -    4,496,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๓๐ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  สายบาน

เกาหลัง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต   กวาง  ๖

 เมตร ยาว ๒,๐00 เมตร  

ไหลทาง 0.5๐ เมตร  หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑๒,๐

00 ตารางเมตร

 -  -  -    4,496,000    4,496,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

154



                                                                                   สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ. 02/1

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร, 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ และ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๓๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  สายบาน

สนุน-ดอนตาลเส้ียน หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต   กวาง  ๖

 เมตร ยาว ๒,๐00 เมตร  

ไหลทาง 0.5๐ เมตร  หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑๒,๐

00 ตารางเมตร

 -  -  -    4,496,000    4,496,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๓๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายดงสัก - ปอมตาล

เดี่ยว หมูที่  2

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6 เมตรยาว ๘

00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา ๔,๘00 

ตารางเมตร

 -  -  -    2,745,500    2,745,500 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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                                                                                                แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 1 ชุด        18,000        18,000        18,000        18,000        18,000 สํานักปลัด

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน

 1 เครื่อง

       23,000        23,000        23,000        23,000        23,000 สํานักปลัด

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา  (30 หนา/นาท)ี          จํานวน 1 

เครื่อง

         8,500          8,500          8,500          8,500          8,500 สํานักปลัด

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

สี        แบบ Network           จํานวน 1 

เครื่อง

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 สํานักปลัด

๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง          7,000          7,000          7,000          7,000          7,000 สํานักปลัด

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 

จํานวน 4 ตู

       22,000        22,000        22,000        22,000        22,000 สํานักปลัด

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 เครื่อง

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 สํานักปลัด

๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะทํางานของผูบริหาร จํานวน 1 

ตัว

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 สํานักปลัด

๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 สํานักปลัด

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 สํานักปลัด

๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อขาตั้งไมโคโฟน จํานวน 2 ตัว        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 สํานักปลัด

๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง        47,500        47,500        47,500        47,500        47,500 สํานักปลัด

๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 ตัว

       70,000        70,000        70,000        70,000        70,000 สํานักปลัด

๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง  -  -  -      162,000  - สํานักปลัด

๑๕ แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 1 ชุด        18,000        18,000        18,000        18,000        18,000 กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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                                                                                                แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๖ แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน

 1 เครื่อง

       23,000        23,000        23,000        23,000        23,000 กองคลัง

๑๗ แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา  (30 หนา/นาท)ี          จํานวน 1 

เครื่อง

         8,500          8,500          8,500          8,500          8,500 กองคลัง

๑๘ แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง          7,000          7,000          7,000          7,000          7,000 กองคลัง

๑๙ แผนงานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 กองคลัง

๒๐ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด        23,000        23,000        23,000        23,000        23,000 กองการศึกษา

๒๑ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 1 เครื่อง          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500 กองการศึกษา

๒๒ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

สี        แบบ Network           จํานวน 1 

เครื่อง

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 กองการศึกษา

๒๓ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 1 ชุด        18,000        18,000        18,000        18,000        18,000 กองชาง

๒๔ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน

 1 เครื่อง

       18,000        18,000        18,000        18,000        18,000 กองชาง

๒๕ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 1 ตัว          3,500          3,500          3,500          3,500          3,500 กองชาง

๒๖ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

สี        แบบ Network           จํานวน 1 

เครื่อง

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 กองชาง

๒๗ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ       ชนิด Inkjet ขนาด

 A2  จํานวน 1 เครื่อง

       60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 กองชาง

๒๘ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพาจํานวน 1 เครื่อง

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000 กองชาง

๒๙ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ     ชนิดไฟเบอร ขนาด

 50 เมตร จํานวน 1 มวน

         2,500          2,500          2,500          2,500          2,500 กองชาง
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                                                                                                แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๐ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 ตัว

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 กองชาง

๓๑ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน    (แบบมีพนักพิง) 

จํานวน 1 ตัว

         2,500          2,500          2,500          2,500          2,500 กองชาง

๓๒ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน     จํานวน 1 ตัว          5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 กองชาง

๓๓ แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร   แบบบานเล่ือน 

จํานวน 2 ตู

       11,000        11,000        11,000        11,000        11,000 กองชาง
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สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  

โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ

เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย

นํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินได

อยางแทจริง  เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสดุตอประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  บูรณาการ

รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  

รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี ้
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4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ดังนี ้

    

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
 3.4 วิสัยทัศน (5) 
 3.5 กลยุทธ (5) 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมืองดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวง
อายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบรกิารพ้ืนฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรบัประโยชน รวมแกปญหา ปรกึษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรบัการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศกัยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรอืผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ี
เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชนดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอ
การดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน)  O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเดน็ปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสยัทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิง
ที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งส่ิง
ใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุงหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิด
จากเปาประสงค ตัวช้ีวัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให

คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซอมแนวทาง

การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรบั (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Deband และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปรมิาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ก็คือผลผลิตนัน่เองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไว
หรอืไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป
ตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ินที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรบั
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือให
เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรบัเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรอื
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรยีบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

๕.๗ โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปน
โครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนา
แลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(5)  

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ 
 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได (measurable) ใช
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคท่ีเกิดจากสิ่งท่ีไดรบั (การคาดการณ คาดวา
จะไดรับ) 

(5)  

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจรงิจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดาํเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดบัของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับ
ความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความ

ตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ 

ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่ 1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบชวยกํากับ จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวาดําเนินการ

ครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด อยางไร 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเคร่ืองมือหนึ่งที่

สามารถนําไปใชในการติดตามผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผน

ยุทธศาสตรที่กําหนด 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

เปนเคร่ืองมือในการประเมินผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

   การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 

โดยแตละแบบมีรายละเอียดดังน้ี 
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คําช้ีแจง :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะ

ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี               

. 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดําเนินงาน 

ไมมีการ 

ดําเนินงาน 

สวนท่ี  ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา   
      ทองถ่ิน 

  

1.3 มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 
      ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 

สวนท่ี  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
2.1 มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
2.2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3 มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาทองถ่ิน 

 
 

2.4 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ 
     ศักยภาพของทองถ่ิน 

 
 

2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ 
      ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 

2.6 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7 มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
2.8 มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9 มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 

การวัด และการนําเสนอผล 

- ความถ่ีในการวัด :  หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปนทางการ 
- เกณฑการพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไมมี การดําเนินการนั้น 

 

 

แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

. 

2.  รายงานผลการดําเนินงาน (เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) 

สรปุตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.          ถึง กันยายน พ.ศ.         ) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

โครงการ

(เปาหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

โครงการ

(เปาหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

โครงการ

(เปาหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

โครงการ

(เปาหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

โครงการ

(เปาหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

ฯลฯ....           

รวมทั้งส้ิน           

คดิเปนรอยละ

ของยุทธศาสตร

การพัฒนา 

          

 

 

เกณฑการพิจารณา:พิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคลอง 

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดมากนอยเพียงใด ถามีโครงการท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดมาก ก็แสดงใหเห็นวา แผนยุทธศาสตรนั้น เปนแผน

ยุทธศาสตรที่ด ีและเพ่ือใชติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาหากมีการดําเนินงานมากแสดงวา

แผนยุทธศาสตรนั้น เปนแผนยุทธศาสตรที่ดี 

 

 

 

 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น     องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
. 

2. รายงานผลการดําเนินงาน    (เดือนตุลาคม            -  กันยายน               ) 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.              . 

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการที่
บรรจุในขอบัญญัติ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
ฯลฯ...........    

รวม    

เกณฑการพิจารณา : หากจํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนมีการนําไปบรรจุในขอบัญญัติ แสดงวาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนด และหากมีโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัตินอยกวาท่ีกําหนดไวใน

แผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯที่กําหนด 

  (๑.2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  

การวัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนใชการสํารวจความพึง

พอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน

ความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ตะครํ้าเอนในภาพรวม 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลตะคร้ําเอน 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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คําช้ีแจง  :  เปนแบบที่สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  เพศ    ชาย    หญิง 

2. อายุ    ต่ํากวา  20  ป        20  -  30  ป    31  -  40  ป 

    41  -  50  ป   51  -  60  ป    60  ปข้ึนไป 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา     อนุปริญญา 

    ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี  

4.  อาชีพ   รับราชการ    เอกชน     รัฐวิสาหกิจ 

    รับจาง    นักเรียน/นักศึกษา    ธุรกิจสวนตัว 

  คาขาย    เกษตรกร         อ่ืนๆ(ระบุ)...................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.  ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    

5.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม    

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน    

8.  การรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    

9.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม    

  ขอคิดเห็นและขอเสนออื่นๆ 

.........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
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4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

   4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซอน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยาก

มากขึ้น  

3. การเพิ่มเติมแผนตองเรียกประชุมประชาคมบอยๆ ทั้งระดับหมูบานและระดับ

ตําบล ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย และไมเห็นความสําคัญของการประชาคม 

4. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด เพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมาย

ท่ีทําไดยากและบางเร่ืองอาจทําไมได 

   4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ควรพิจารณาใชยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในมีความสอดคลองกัน 

2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ควรพิจารณางบประมาณ และคํานึงถึงสถานะ

การเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน 

4. องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอ

และเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด 

โอนตั้งจายรายการใหม 


