
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน   
เร่ือง  แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน และนายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
เรียบรอยแลว 

 

เพ่ือใหแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจึงขอประกาศใชแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาตําบลตะคร้ําเอนตอไป  
      

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒0  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
 

                (นายสํารวย  อินทรนะนิสา)   
        นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

      



 
แผนการดําเนินงาน 

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
อําเภอทามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
คํานาํ 

 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคองคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  3 )  พ.ศ.  ๒๕61      กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางาน องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไดจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ.2565 ข้ึน เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 ขององคการ
บริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนข้ึนและเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินของโครงการตางๆที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับ
หนวยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตาม
และประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 
 

     องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานผูมีสวนเก่ียวของ หนวยงานและองคกร
ตางๆที่อนุเคราะหขอมูลและใหความรวมมือจนสามารถจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2565 จนแลวเสรจ็ 
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สารบัญ 
 

คํานํา 
สวนที่  ๑  บทนํา                  หนา

      
                บทนํา                                                                                                 ๑ 

วัตถุประสงคของแผนดาํเนินงาน                                                                  ๖ 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                             ๗ 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                       ๗ 

   แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                         ๗ 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน                                                                 ๘ 

 
สวนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กจิกรรม                                                                                หนา 
                    

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน                         ๑๐ - ๑๖ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน                              ๑๗ - ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
1.1 บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2562 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ กับการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติให
มีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึน
เพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวาง
ขึ้น ซึ่งมิใชหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมาก 
  องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซ่ึงเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนาในชวง 5 ป 

(2561 - 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนด

รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 3 ) พ.ศ.2561  องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน และคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน

ประจําป 2565 ขึ้นและเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับ

หนวยงานอื่นๆ รวมทังการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตาม

และประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมุงหวังวา

แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ใชเปนอยางดี 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดาํเนินงาน 

 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ

พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณน้ันเพ่ือใหแนวทางในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของ

โครงการมีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด ตางๆของแผนงาน/โครงการใน

แผนการดําเนินงาน 



 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

 3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงิน

อุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดจากการจายขาด เงินสะสม เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน อื่นๆที

ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวม ขอมูลโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงาน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมี ความคาบเกี่ยวตอเนื่อง

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก แผนการปฏิบัติราชการประจําป

ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ 

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ

ประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ระเบีบบกระทรวงมาหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และของ 27 วา การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการ

ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆท่ีดําเนินการในพ้ืนที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการ

ดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือดไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงาน

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวน



ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ิน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม 

  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  ๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  นั้น  มีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ซึ่งจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน   ประสานงาน   และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
 



 
 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๑  ดานเศรษฐกิจ      
     ๑.๑  แผนงานการพาณิชย 10 16.6 5,072,000 27.93 สํานักปลัด 

รวม 10 16.6 5,072,000 27.93  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม      
     ๒.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 8.33 70,000 0.38 สํานักปลัด 
     ๒.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.66 5,000 0.03 สํานักปลัด 

รวม 6 9.99 75,000 0.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๓  ดานสิ่งแวดลอม      
     ๓.๑  แผนงานการเกษตร 1 1.66 5,000 0.03 สํานักปลัด 

รวม 1 1.66 5,000 0.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๔  ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี      
     ๔.๑  แผนงานงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.33 200,000 1.10 กองการศึกษา 

รวม 2 3.33 200,000 1.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕  ดานการศึกษา      
     ๕.๑  แผนงานการศึกษา 6 10 4,395,700 24.20 กองการศึกษา 

รวม 6 10 4,395,700 24.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๖  ดานสาธารณสุข      
     ๖.๑  แผนงานสาธารณสุข 6 10 425,000 2.34 สํานักปลัด 

รวม 6 10 425,000 2.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๗  ดานคมนาคม      
     ๗.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.66 100,000 0.55 กองชาง 
     ๗.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 35 6,536,020 35.99 กองชาง  

รวม 22 36.66 6,636,020 36.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ทีดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

 
จํานวนงบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  8  ดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร      
     8.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 6 10 851,000 4.68 สํานักปลดั 
     8.๑  แผนงานบริหารงานคลัง 1 1.66 500,000 2.75 สํานักปลัด 

รวม 7 11.66 1,351,000 7.43  

รวมทั้งสิ้น 60 100 18,159,720 100  

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน   
เร่ือง  แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน และนายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
เรียบรอยแลว 

 

เพ่ือใหแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจึงขอประกาศใชแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาตําบลตะคร้ําเอนตอไป  
      

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒0  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
 

                (นายสํารวย  อินทรนะนิสา)   
        นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

      


