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คํานํา 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แผนพัฒนาทองถ่ิน 
หมายถึง แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รับทราบ ความ
ตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทาง
ปฏิบัติทีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมและ
งบประมาณเงินอุดหนุนพรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติ และสามารถใชในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนฉบับนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาตําบล
ตะครํ้าเอนใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2566 – 2570) 
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 
  องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  มีเนื้อที่โดยประมาณ  50.27  ตารางกิโลเมตร  คิดเปน 
เนื้อที่ประมาณ  31,418  ไร 
 
 1.3  ภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมริมแมน้ํา โดยมีแมนํ้าแมกลองไหลผานทางทิศตะวันตก 
บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อบต. เปนถนนสายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี มีคลองสงน้ําระบบชลประทานกระจายอยู
ท่ัวพื้นที่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนที่ราบลุม มี
แหลงน้ําอุดมสมบูรณ และเปนแหลงชุมชน ที่มคีวามเจริญ 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  13,๘92  คน  เปนชาย  6,๗49 คน  หญิง  ๗,๑43  คน  มีความหนาแนน
จํานวนครัวเรือน  4,723  ครวัเรือน 
 
2.  สภาพทางเศรษฐกจิ 
 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  การศกึษา 
  -   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 
 
5.  ขอมูลอื่นๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
  -  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  จะมีลักษณะเปนบึงขนาดใหญและมีนํ้าในบึง  จึง
ทําใหประชาชนสามารถสูบน้ําไปใชในการเกษตรได 
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 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

ของรฐับาลชุดตอๆ ไป เชน 

   มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลัง

ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย ดังกลาว 

   การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีใน

ยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย 

   กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

1. ดานความมั่นคง 

(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรกัษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาตแิละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

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) พัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา 

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) การตอตานการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 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

ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ ภายใตยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

   1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

   4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   5. ดานความมั่นคง 

   6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

   7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

   8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

   9. การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

   10. การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

  1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพฒันาจังหวัด 

   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 

- สงเสริมการใชสารชีวภาพทดแทนสารเคมีพรอมทั้งจัดระบบตรวจสอบรบัรอง

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. สงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- 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

ทองเที่ยวเพ่ือรองรบักลุมลูกคานักธุรกิจที่จะเพ่ิมขึ้นจากการประชาคมอาเซยีน 

   4. สงเสรมิการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ (Eco-Tourism) 

- รักษาสมดุลระหวางจํานวนนักทองเที่ยวกับขีดความสามารถที่จะรองรับใหได 

- สรางจิตสํานึกดานการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศนแกนักทองเที่ยว 

ผูเก่ียวของ และประชาชนทั่วไป 

- ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมและมีขีดความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรและบริการการทองเที่ยว 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืนกับ

ทรัพยากร 

- สรางบรรยากาศการทองเที่ยวใหมีความมั่นใจและความปลอดภัยในการ

ทองเที่ยว 

- สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม/ขนมธรรมเนียม

ประเพณี/ภูมิปญญาทองถิ่น 

   5. อนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกบุกรุกทําลาย 

- กําหนดกฎเกณฑและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

   6. อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกบุกรุกทําลาย 

- พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าและระบบการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 

- สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในไรนาในพ้ืนท่ีที่มีขอจํากัดในการ

จัดหาแหลงน้ําขนาดใหญ เพื่อสามารถเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอยาง

เพียงพอ 

- สงเสริมการใชสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติชวยลดกลิ่น และบําบัดน้ําเสีย เพ่ือ

แกไขปญหาน้ําเนาเสียในพ้ืนที่แหลงชุมชน และแหลงอุตสาหกรรม 

- สนับสนุนใหกลุมจังหวัดฯ รวมมือดําเนินการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแมน้ํา

สายหลักและแหลงน้ําสําคัญ อันเปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของ

กลุมจังหวัด 

- สงเสรมิใหเกษตรกรใชเกษตรอินทรีย 

   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

เกี่ยวของมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 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
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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 ตามโครงการยกระดับแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐานสากล 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 ความมั่นคง 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 

ใหทันสมยัและสอดคลองกับบริบทพื้นที่ 

๒. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรและการใชพลังงาน

ทางเลือกเพ่ือการเกษตรใหเหมาะสมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

๓. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเกษตร โดยใชภูมิปญญาดั้งเดิมรวมกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

๔. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 

๕. สงเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินคาเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การ

จําหนายใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใตหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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. ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิมอยางสมดุลและยั่งยืน 

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 โครงสรางพื้นฐานครบครัน 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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   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 การสงเสรมิอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ        

               และพิพิธภัณฑพื้นบาน 

   5.3 การสงเสรมิและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

   6.1 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

    6.2 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรบัการปฏิบัติงาน      

   6.3 การสงเสรมิความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน 

   6.4 การสงเสรมิการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   6.5 การสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

 

 2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.1 วิสัยทัศน 

  วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

  “รวมใจพัฒนา ประชามีรายได ผลผลิตหลากหลาย เจ็บตายลดลง นําธงประชาธิปไตย 

   เขาใจวัฒนธรรม การศึกษาเลิศล้ํา คุณธรรมนําใจ” 
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2.2 ยุทธศาสตร 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรมประเพณี 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา 

  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) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดแูลเพ่ือลดปญหามลภาวะเปนพิษ 

5) ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเมืองการบริหาร 

6) ประชาชนไดรับการศึกษาและรวมอนุรักษประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
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2.6 กลยุทธ 

1) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปน

และความตองการของประชาชน กอสราง ปรบัปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 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 แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองใหมีความอุดมสมบูรณ

สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะ

รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรบัการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรูสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวน

ราชการหนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัยติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ และการใหบริการประชาชนในดานตางๆ 

6) พัฒนาระบบการศึกษา ฟนฟูและสงเสรมิกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชนทองถ่ิน โดยอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

1) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานที่

จําเปนเพื่อรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2) การพัฒนาระบบการศกึษาและสงเสรมิศลิปวัฒธรรมทองถิ่น 

3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

4) การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางย่ังยืน 

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 แผนงาน 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3) แผนงานการศึกษา 

4) แผนงานดานสาธารณสุข 

5) แผนงานสังคมสงเคราะห 

6) แผนงานเคหะและชุมชน 
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7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

9) แผนงานการเกษตร 

10) แผนงานการพาณิชย 

11) 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. การวิเคราะหเพ่ือพฒันาทองถิ่น 

  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      การสรุปสถานการณพัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอปุสรรค)  

  1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในปท่ีผานมาไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหาความ

เดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานแหลงน้ําไดในระดับหนึ่ง เนื่องจาก

มีขอจํากัดดานงบประมาณประกอบกับตองรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองคการบริหารสวนตําบล จึงไมสามารถ

แกไขปญหาดังกลาวใหหมดไปเพราะตองใชงบจํานวนมาก แตความตองการของประชาชนมีอีกเปนจํานวนมาก 

เชน การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนและอ่ืนๆ ภายในชุมชนหมูบาน การขยายเขตไฟฟา ระบบนํ้าประปา 

แหลงน้ําเพื่อการเกษตรทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว จึงนําสภาพ

ปญหาและความตองการที่เคยเสนอมา และดําเนินการจัดทําประชาคมเสนอปญหาความตองการ บรรจุเขาแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล

แกไขในปตอไป 

  2) ดานเศรษฐกจิ 

  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

ความรูและปองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยจัดโครงการเดินรณรงคปองกันปญหายา
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เสพติดในวันยาเสพติดโลก โครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด และสงเสริมอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟู 

เพื่อใหมีโอกาสกลับคนืสูสังคมเปนพลังที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนใหดีข้ึนตอไปในอนาคตได 

  4) ดานสาธารณสุข 

  ปญหาสุขภาพของประชาชนเปนปญหาที่สําคัญที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนา

ประเทศซ่ึงรฐับาลก็ไดใหความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในชาติใหทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 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) ดานศลิปวัฒนธรรมและประเพณี 

  ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ทําให

การดําเนินชีวิต และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เริ่มเลือนหายไมไดรับความสําคัญ องคการบริหาร

สวนตําบลไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดจัดใหมีโครงการตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกและสงเสริม

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง เปนตน   

  8) ดานการเมืองและบริหาร 

  รัฐบาลไดกระจายอํานาจสูทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดเขาบริหารจัดการและมีสวนรวม

ในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมูบาน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหทันกับเทคโนโลยีที่

ทันสมัย โดยจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูในดานตางๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมทั้งจัดหา

เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ เคร่ืองใชตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรบัทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีการสงเสริม

การบริหารงานทองถ่ินโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง 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 

 มีระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบลทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป 

 มีสนามกีฬาเอนกประสงคและเครื่องออกกําลังกายตามจุดตางๆทั่วเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 มีเจดียวัดหวยกรดท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 

3.1.2 จุดออน (W = Weakness) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร วาปจจัยใดเปนจุดดอย 

ขอเสียเปรยีบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไปเพ่ือประโยชนขององคกร 

 ดานบุคลากร จํานวนบุคลากรในองคกรไมเพียงพอตอการดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

 ความตองการของประชาชนในพื้นที่มจีํานวนมาก ไมสามารถตอบสนองไดอยางทั่วถึง 
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 ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน และขาดความสนใจในเรื่องการ

รับผิดชอบรวมมือกันในการบริหารจัดการ 

 ประชาชนบางสวนขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชนมีการนําขยะในครัวเรือนไป

ท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือพ้ืนที่รกรางขางทาง ทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยาง

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 การนาํแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

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     6,000,000          21     2,380,000            14      2,240,000           8      1,376,000          66      8,294,500             

11    1,704,500          12     6,000,000          21     2,380,000           14      2,240,000          8      1,376,000          66      8,294,500            

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     20,800,000        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          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร

รวม

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

รวม

รวม

รวม

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.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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             30      3,700,000             

6      740,000            6       740,000            6       740,000              6        740,000             6      740,000            30      3,700,000            

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      9,800,000             

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    1,070,000          16     1,070,000          18     130,000               20      6,100,000           17    1,100,000          87      10,640,000           

8.2 แผนงานงบกลาง 9      23,942,468        9       23,942,468        9       24,338,868          29      30,438,868         26    25,438,868        132    131,541,540         

25    25,012,468        25     25,012,468        27     25,638,868         29      30,438,868        26    25,438,868        132    131,541,450        รวม

รวม

รวม

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(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.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 หรือจนกวาจะไดน้ํา

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

36



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๑  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(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.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค

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 รอยละอุบัติเหตุทาง

ถนนลดนอยลง

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(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.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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 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

๘ โครงการเสริมสราง

ความอบอุนในครอบครัว

เพื่อเสริมสรางความอบอุน

ในครอบครัว

สงเสริมความอบอุน

ภายในครอบครัว

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

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ทําใหประชาชน

ภายในตําบลตะคร้ํา

เอนมีครอบครัวท่ี

อบอุน

สํานักปลัด

๙ 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

๑๐ 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๒  ดานพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๑ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพประชาชน

ตําบลตะคร้ําเอน

เพื่อจัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพประชาชนตําบล

ตะคร้ําเอน

ประชาชนตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

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

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๑๒ โครงการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู

และสามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองเบื้องตนได

ผูสูงอายุตําบลตะคร้ํา

เอน จํานวน ๑๕ 

หมูบาน

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

ผูสูงอายุที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

๑๓ 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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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๓  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม (แบบ ผ.๐2)

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

๑ โครงการฝกอาชีพ

เกี่ยวกับทางดาน

การเกษตร

เพื่อฝกอาชีพทางดาน

การเกษตรใหกับ

ประชาชนตําบลตะคร้ําเอน

เพื่อสนับสนุนอาชีพ

ทางดานการเกษตรใหกับ

ประชาชนตําบลตะคร้ําเอน

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกษตรกรมีความรู

แนวทางการ

เพาะปลูกแบบใหม

สํานักปลัด

๒ โครงการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออบรมใหประชาชน

ตําบลตะคร้ําเอนไดเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออบรมใหประชาชน

ตําบลตะคร้ําเอนไดเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

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

ชีวติที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

ความรูแนวทาง

การใชเศรษฐกิจ

พอเพียง

สํานักปลัด

๓ โครงการฟนฟู

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ปลูกปาและบํารุงรักษา

ตนไมใหสมบูรณแข็งแรง

       50,000        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.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

49



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๓  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม (แบบ ผ.๐2)

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

50
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๔  ดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตรดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการจัดใหโรงเรียนมี

การเรียนการสอน

เกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อใหเด็กทุกคนไดมี

ความรูในประเพณีทองถิ่น

ขอความรวมมือกับ

โรงเรียนในเขตอบต.จัด

กิจกรรมเกี่ยวกับ

ประเพณีของทองถ่ิน

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 รอยละของเด็กที่เขา

รวมโครงการไดรับ

การพัฒนาดาน

ความรูเรื่อง

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถ่ิน

เพิ่มขึ้น

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษดนตรีไทย เพื่อสนับสนุนและ

อนุรักษดนตรีไทย

จัดกิจกรรมสงเสริม

อนุรักษดนตรีไทย

โรงเรียนในเขตอบต.

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 เด็กไดรับการพัฒนา

ดานความรูเรื่อง

ดนตรีไทยเพิ่มขึ้น

อนุรักษดนตรีไทย

ใหกับเยาวชน

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนให

โรงเรียนมีการเรียนการ

สอนเกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถ่ินไทยมากขึ้น

นักเรียนที่ศึกษาอยูใน

เขตโรงเรียนไดรับภูมิ

ปญญาทองถ่ิน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

เพิ่มขึ้น

นักเรียนไดรับ

ความรูความ

เขาใจภูมิปญญา

ทองถ่ินมากขึ้น

กองการศึกษา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๔  ดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตรดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการจัดประกวด

ผลิตภัณฑพื้นบาน

เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ

ของทองถ่ิน

ประกวดผลิตภัณฑ

พื้นบาน

       80,000        80,000        80,000        80,000        80,000 รอยละของ

ผลิตภัณฑพื้นบาน

เปนที่รูจักมากขึ้น

ผลิตภัณฑพื้นบาน

เปนที่รูจักมากขึ้น

กองการศึกษา

5 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมภูมิปญญา

ทองถ่ิน

เพื่อใหเด็กและเยาวชน

และประชาชนทั่วไปมี

ความรัก ความหวงแหน

ศิลปะวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน

เด็กและเยาวชนอยาง

นอยภายในตําบล

ตะคร้ําเอน จัด

กิจกรรมปละ 1 ครั้ง

       60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 รอยละของเด็กและ

เยาวชนประชาชนที่

เขารวมโครงการมี

ความเขาใจศิลปะ

จารีตประเพณี

ทองถ่ินมากขึ้น

เด็กและเยาวชน

และประชาชน

ทั่วไปมีความรัก

และหวงแหน

ศิลปะวัฒนธรรม

จารีตประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต

เพื่อใหประชาชนในตําบล

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขารวมงาน

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา

53



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๔  ดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตรดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

เพื่อใหประชาชนทุกคน

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง      400,000      400,000      400,000      400,000      400,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขารวมงาน

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา

8 โครงการวันเขาพรรษา เพื่อใหประชาชนทุกคน

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขารวมงาน

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา

9 โครงการวันออกพรรษา เพื่อใหประชาชนทุกคน

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขารวมงาน

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา

10 โครงการวนัมาฆบูชา เพื่อใหประชาชนทุกคน

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขารวมงาน

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๔  ดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตรดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการวนัวิสาขบูชา เพื่อใหประชาชนทุกคน

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขารวมงาน

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

กองการศึกษา

12 โครงการอนุรักษกีฬาไทย

พื้นบาน

เพื่อสนับสนุนและ

อนุรักษกีฬาพื้นบานไทย

จัดกิจกรรมปละ ๑ ครั้ง        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

อนุรักษกีฬา

พื้นบานไทยใหกับ

เยาวชน

กองการศึกษา

13 โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอน

เพื่อสงเสริมใหเด็กเห็น

คุณคาของศาสนาพุทธ

นักเรียนไดบวชเรียนได

ภาคฤดูรอน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของเยาวชน

มีความเขาใจใน

พระพุทธศาสนาดีข้ึน

เด็กไดเห็นคุณคา

ทางศาสนา

กองการศึกษา

14 โครงการเยาวชนรวมใจ

อนุรักษวัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

รูจักอนุรักษวัฒนธรรมไทย

เยาวชนไดเรียนรูใน

การอนุรักษวัฒนธรรม

ไทย

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของเยาวชน

รูจักอนุรักษ

วัฒนธรรรมไทย

เยาวชนรูจัก

อนุรักษวัฒนธรรม

ไทยมากขึ้น

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๔  ดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตรดานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

15 โครงการสอนสมาธิใหกับ

นักเรียนตางๆในเขต

ตําบลตะคร้ําเอน

เพื่อใหเด็กใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

เด็กและเยาวชนตําบล

ตะคร้ําเอน

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในกิจกรรม

มากกวารอยละ ๘0

เด็กไดเรียนรูการ

นั่งสมาธิ

กองการศึกษา

16 อุดหนุนโครงการจัดงาน

สัปดาหสะพานขามแมน้ํา

แคว

เพื่อใหประชาชนทุกคน

ไดรวมประเพณีทองถิ่น

ปละ ๑ ครั้ง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรักษา

ประเพณีไทย

ประเพณีทองถิ่น

ไดรับการถายทอด

สํานักปลัด

17 โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาภายในตําบลตะคร้ํา

เอน

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในตําบล

ตะคร้ําเอน

ประชาชนในตําบล

ตะคร้ําเอน จํานวน ๑๕

 หมูบาน

     350,000      350,000      350,000      350,000      350,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนมี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรง

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๕  ดานพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

๑ โครงการโตไปไมโกง เพื่อจัดอบรมโครงการ

โตไปไมโกงใหเด็กใน

ตําบลตะคร้ําเอน

จัดกิจกรรมปละ 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.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔ โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็กประกอบ

กิจกรรมรวมกันเพื่อ

พัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมดานคุณธรรม 

จริยธรรม

เด็กและเยาวชนตําบล

ตะคร้ําเอน

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

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในกิจกรรม

มากกวารอยละ ๘๐

เด็กไดประกอบ

กิจกรรมรวมกัน 

ไดรับความรูในดาน

ตาง ๆ ทั้งดาน

คุณธรรมและ

จริยธรรม

กองการศึกษา

๕ 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  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

๑ โครงการรณรงคและ

สงเสริมการลดปริมาณขยะ

เพื่อรณรงคและ

สงเสริมการลด

ปริมาณขยะ

จัดกิจกรรมรณรงค

และสงเสริมการลด

ปริมาณขยะในพื้นที่

ตําบลตะคร้ําเอน

       50,000        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.๒๕๖6 - 2๕70)

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

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - 2๕70)

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

สุนัขและแมวใน

ตําบลตะคร้ําเอน

ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัข

บาทุกตัว

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๖  ดานพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - 2๕70)

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 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(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.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หมู 1 ถึง หมู 8 จากโรง

ปุยหมู 1

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  

๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

ศาลเจา หมู 1

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  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานคุณแมว โพธินอก 

หมูที่ 1

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

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย

เลียบคลองชลประทาน

หลังดงสักวัดสํานักครอ - 

ตาลเด่ียว หมูที่ 2

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖ โครงการกอสรางถนนหิน

คุลกสายทุงมะเด่ือ - สาย

หนองข้ีแรต - บานนาง

สายรุง หอยสังข หมูที่ 2

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

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

คําวัตร หมูที่ 4

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

พี่ณรงค หมูที่ 4

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

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

เจริญมาก หมูที่ 4

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานวิรัตน โตไทย หมูที่ 5

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

๑๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเผือก จงศิริ หมู 7

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Overlay) สวนตอบานลุง

ทองถึงเกาหลัง หมูที่ 8

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  

๑๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลอง 2R2L หมูที่ 8

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

76



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ

คลองทาสาร - บางปลา 

จากคอกหมูเชื่อมตําบล

พระแทน หมูท่ี 9

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

๑๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กคลอง

สามซาย หมูที่ 10

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

77



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานเรณู หมูที่ 10

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

๑๗ โครงการกสรางถนนหิน

คลุกสายคันคลองบานนาง

สาคู หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 1,920 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

       67,500  -  -  -  - 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายฉอย หมูท่ี 12

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๗๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓๐๐

 ตารางเมตร

     150,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองหลังวดัหวย

กรด หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๑๔๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๔๓๕

 ตารางเมตร

     217,500  -  -  -  - 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา

ลานตากขาว หมู 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๗๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๒๑๐

 ตารางเมตร

     105,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบถนนมอเตอรเวย 

หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๘๐๐

 ตารางเมตร

     400,000  -  -  -  - 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๒ โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 3 

แยกปายมิตรสัมพันธถึง

รานวิบูลยสิน หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๖๕.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๖๐

 ตารางเมตร

     264,000  -  -  -  - 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๒๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานโกจู หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑๓๓.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา ๖๖๕

 ตารางเมตร

     266,000  -  -  -  - 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๔ โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีตซอย

บานนายตุยถึงซอยบาน

นายมานพ หมูที่ 1

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

๒๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบาน

นายพยอมถึงบานนายมนัส

 หมูท่ี 1

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานพรามณแดน หมูที่ 4

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

๒๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

วิเชียรตนนท หมูที่ 4

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

83



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๒๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

วางทอระบายน้ําซอยบาน

สมพร แซตัน หมูที่ 5

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

๒๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานลุงชัย หมูที่ 5

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

84



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๐ โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย

เลียบคลองชลประทาน 3

 แอล ฝงซาย หมูที่ 6

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

๓๑ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตคลอง 3 แอล 

ผานกลางทุงนาถึงเสน

คลองทิ้งนํ้ากองขยะ หมูที่

 7

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๒ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยบานผูใหญ

สมัย หมูที่ 8

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

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คลองฝงซายจากมอเตอร

เวยถึงประปาเกา หมูที่ 9

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

86



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

4 หมูที่ 10

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

87



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

5 หมูที่ 10

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

๓๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ขางโรงเรียนบานหนองตา

คง หมูที่ 13

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

๓๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กลางหมูบานเช่ือมตอหลัง

วัดหวยกรด หมู 13

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

88



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๓๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

สายบานนายเต็กเหล็ง แซ

ลี้ หมูที่ 13

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

๓๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเจียม - บุญสม 

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเช็ง บัวบาน หมูที่

 14

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

๔๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานปาจิตร หมูที่ 16

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

พฤกษา หมูที่ 16

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

๔๓ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยบานนาย

วิชัย สุวรรณวงษ หมูที่ 1

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๔ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยบานนาย

สัมพันธ หมูที่ 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

๔๕ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตถนนกลาง

หมูบาน หมูที่ 4

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๖ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยกะลาทอง 

หมูที่ 4

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

๔๗ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายกลางบาน

ในทะลุถึงชลประทาน หมู

ที่ 4

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๔๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานปญญา สังขสะอาด 

หมูที่ 5

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

๔๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

วางทอระบายน้ําซอยบาน

สุวิทย หมูที่ 5

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กคลอง

ทาสาร - บางปลา หมูที่ 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

๕๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กแยก

จากถนนของเทศบาล

เมืองทาเรือ-พระแทน

หนาบานนางสงา ธรรม

รักษ หมูที่ 6

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๒ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตถนนเสนขาง

โรงเรียนบานหนองตาแพง

 หมูท่ี 7

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

๕๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กตอ

หลังบานผูชวยออดถึง

อุโมงคทางดวนไปสนุน 

หมูที่ 8

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๔ โครงการกอสรางถนนหิน

คุลกซอยบานนายออน 

หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 1,920 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

               -                  -        499,000                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๕๕ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ซอย 2 ขาง

บานผูชวยนองเนตร หมูที่

 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

97



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเพชร หมูที่ 12

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

๕๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายนาม บัวบาน หมู

ที่ 13

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง5.0๐ เมตร 

ยาว166.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 830 ตารางเมตร

               -                  -        496,800                -                  -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

98



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๕๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางพิมพ เช่ือมบานอุ

 หมูท่ี 13

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

๕๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เชื่อมตอหมู 13 ตอจาก

บานนายเจียม หมูที่ 14

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

99



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๐ โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกภายหมูบานรวมใจ

พัฒนา หมูท่ี 15

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

๖๑ 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

100



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายออด หมูที่ 15

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

๖๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานโกเซง หมูที่ 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานโกอัด หมูท่ี 16

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

๖๕ โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีตราน

วิบูลยสินถึงแยกปายมิตร

สัมพันธ หมูที่ 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๖ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยบานนาย

ธนู  โพธิพิพิธ หมูที่ 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

๖๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กตอ

ซอยผูชวยประเสริฐ หมูที่

 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

103



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๖๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

วิชิต หมูท่ี 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

๖๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานเจสมพิศ หมูที่ 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

104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานบุญชื่น วังวารี หมูที่ 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

๗๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลองชลประทาน 3

 แอล ฝงขวาเชื่อมตอหมู 

7 หมูที่ 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

105



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๒ โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกจากคันคลอง 2R2L 

ถึงซอยลงบานนายยนต 

โพธิ์ทอง หมูท่ี 8

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 1,440 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

               -                  -                  -        312,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายบุญทัน  วงษสนิท

 หมูท่ี 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

106



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๔ โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกสายลงทุงนา หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 1,440 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

               -                  -                  -        499,000                -   1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๗๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางสาคร หมูที่ 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางบุญชู ยิ้มรักษา 

หมูที่ 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

๗๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายไชยยา รุงวไิล

เจริญ หมูที่ 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๗๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ขางบานนายงาม บัวบาน 

หมูที่ 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

๗๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานนายวินัย  กิมนอย 

หมูที่ 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

109



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายบรรจง บัวบาน 

หมูที่ 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

๘๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนางชั้น หมูที่ 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๒ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานปาชู หมูที่ 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

๘๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานปวีณา หมูที่ 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานเจเรณู หมูที่ 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

๘๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานนายประหยัด บัว

บานและนางต้ืน หมูที่ 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานนางสาวลําไย ชมช่ืน 

หมูที่ 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

๘๗ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยบานคุณ

สุภาภรณ  บัวบาน หมูที่ 2

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

113



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๘๘ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายสุทิน วรภักดี หมู

ที่ 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

๘๙ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คลองชลประทาน 3 แอล

 ฝงซายเช่ือมตอหมู 7 หมู

ที่ 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

114



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ศิษยพอเพิ่ม หมูที่ 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

๙๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายธนัชพร  สุขจิต 

หมูที่ 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

115



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๒ โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกสายคันคลองหลัง

บานปาปุนไปบานนายจักร

 หมูท่ี 8

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 1,440 

เมตร ใชหินคลุก

จํานวน 1,296 ลบ.ม.

 พรอมบดอัดแนน

               -                  -                  -                  -        296,400 1. รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2. รอยละ

ของประชาชนพึง

พอใจ           3. 

รอยละที่อุบัติเหตุ

ลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    

 2. ทําใหลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๓ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายจัน หมูที่ 9

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

116



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๔ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานปาจิต หมูที่ 10

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

๙๕ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานสุรางค หมูที่ 10

เพื่อเพิ่มการระบาย

น้ําไมไดเกิดนํ้าทวมขัง

วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพัก 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่อบต.กําหนด

               -                  -                  -                  -        490,000 1 แหง น้ําสามารถระบาย

ไดดี

กองชาง

๙๖ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเสกสรรค หมูที่ 

12

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๗ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายชัยวัตร พรมมาลี

 หมูท่ี 13

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

๙๘ โครงการกอสรางถนนคอน

เสริมเหล็กสายบานนาย

โกศล เทพโพธา หมูที่ 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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๙๙ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตซอยนายชม มิ

นออน หมูที่ 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

๑๐๐ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบาน

นายอาทร จันทรอน หมูที่

 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

วัตถุประสงค

๑๐๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานแอม 2 ซอย หมูที่ 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(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.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๗  ดานพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 ๒๕๖9

(บาท)

 ๒๕70

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(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 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

3 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

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 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

5 โครงการเสริมสราง

ความรูใหกับพนักงาน

สวนตําบล ลูกจางประจํา

 และพนักงานจาง

เพื่อเสริมสรางความรู

ใหกับพนักงานสวน

ตําบล ลกูจางประจํา

และพนักงานจางใน

เรื่องของระเบียบตางๆ

ที่เกี่ยวของกับการ

ทํางาน

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

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

บุคลากรที่มี

ความรูเพิ่มขึ้น

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง 

ไดรับความรูในเรื่อง

ระเบียบตางๆที่

เกี่ยวของในการ

ทํางาน

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 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

7 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

8 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

9 โครงการฝกสมาธิเพื่อ

การปฏิบัติงาน

เพื่อใหพนักงาน

ปฏิบัติงานไดมี

ประสิทธภิาพมากขึ้น

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

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

ทํางานมี

ประสิทธภิาพ

มากขึ้น

บุคลากรมี

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

10 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

11 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

12 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
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  สงเสริมความเปนเมืองนาอยู (แบบ ผ.๐2)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  ๘  ดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

ยุทธศาสตรดานพัฒนาองคกรและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2566

(บาท)

 2567

(บาท)

 2568

(บาท)

 2569

(บาท)

 2570

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

13 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

14 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

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

๑ เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 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.๒๕๖6 - ๒๕70)

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

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

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 เงนิชวยเหลืองบประมาณ

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 เงนิสํารองจาย 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

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตาํบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

๘ เงนิชวยเหลือพิเศษ 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 เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ

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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(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  -  -  -  - 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.รอยละของ

ประชาชนที่ไดใชน้ําใน

การเกษตรและอุปโภค

 บริโภค2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

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  -  -  -  - รอยละของประชาชน

ที่มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง

๔ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน

หวยทานั่ง - หนองเสิอ หมูที่ 12 

ตําบลตะคร้ําเอน  เช่ือมติดกับ

ตําบลวงัศาลา อําเภอทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต   กวาง 6.๐๐ 

เมตร  ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร ยาว 1,000.

๐๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด

 6,000 ตารางเมตร

   2,040,000  -  -  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๕ โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต OVERLAY 

ถนนสายสนุน - ดอนตาลเส้ียน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต   กวาง 6.๐๐ 

เมตร  ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร ยาว 4,600.

๐๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด

 32,200 ตารางเมตร

   9,900,000  -  -  -  - 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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๖ โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต OVERLAY 

ถนนสายบานเกาหลัง - ดอนชะเอม

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต   กวาง 6.๐๐ 

เมตร  ไหลทางขางละ 

1.00 เมตร ยาว 4,000.

๐๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด

 32,000 ตารางเมตร

   9,800,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานหนองมะพลับ

 - วัดหวยกรด หมูที่ 13 เชื่อม

ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดความกวาง 

6.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลงหินคลุกอัดแนน 

กวางขางละ 0.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

7,200 ตร.ม. พรอมปาย

โครงการ

   4,320,000 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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๘ โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะริม

ทาง หมูที่ ๕ บานสนุน ตําบล

ตะคร้ําเอน เช่ือมติดกับเทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน ชุมชนใหม

รวมใจภักดิ์ ตําบลตะคร้ําเอน 

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

เพื่อติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ริมทาง

 -    1,960,000  -  -  - รอยละของประชาชน

ที่มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง

ประชาชนในพื้นที่มี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง

๙ 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.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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หนา

ฟารมไก - บานสนุน หมูที่ 1 

ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา 

 เช่ือมติดกับตําบลวังศาลา 

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร  

ยาว 800.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด 4,800 ตารางเมตร

 -  -    2,880,000  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๑ 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.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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๒ 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  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๓ 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.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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๔ 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  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๕ 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  -  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายคันคลองเตาอิฐ - 

บานตะคร้ําเอน หมูที่ 6 เชื่อม 

ตําบลดอนชะเอม อําเภอทามะกา

 จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อใหประชาชนมี

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร 

ยาว 500.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด 3,๐00 ตารางเมตร

 -  -  -    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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๗ 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  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๑๘ 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  - 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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

๑๙ โครงการปรับปรุงผวิถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่  ๑๔ 

 สายบานสาํนักครอ - 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  - 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดว  2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1.ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก    2.

ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

๒๐ โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายคัน

คลองสวนกลวยไม - บานสนุน 

หมูที่ 5  ตําบลตะคร้ําเอน  เช่ือม

ติดกับตําบลวังศาลา อําเภอทามวง

 จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต   กวาง 6.๐๐ 

เมตร  ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร ยาว 1,400.

๐๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด

 8,400 ตารางเมตร

 -  -  -  -    2,856,000 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ     

      3.รอยละของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

1. ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก     2.

 ทําใหลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครภุณัฑ)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบถังน้ํา

ในตัว ขนาดความจุไมนอยกวา 

12,000 ลิตร

    4,500,000  -  -  -  - สํานักปลัด

๒ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ลอ

 ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 6,000

 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่า

กวา 170 กิโลวตัต แบบอัดทาย

    2,400,000  -  -  -  - สํานักปลัด

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  -        47,500  -  -  - สํานักปลัด

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ

เกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน มี

คุณลักษณะดังน้ี                            

  1. กรณีขนาดตํ่ากวา ซีซีที่กําหนดไม

เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวาซีซีที่

กําหนด ไมเกิน 5 ซีซี เปน

รถจักรยานยนตตามขนาดซีซีท่ีกําหนด

ไว 2. ราคาที่กําหนดไมรวมคาอุปกรณ

และคาจดทะเบียน                         

  3. การจัดซื้อจักรยานยนตใหมี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 -        40,800  -  -  - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

       แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครภุณัฑ)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

       แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

๕ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ

เอนกประสงค ขนาด 12,000 ลิตร 

ชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4

 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา 

ตอนทายหลังเกงติดตั้งถัง บรรจุน้ําชนิด

หนาตัดรูปวงรี

 -  -    4,500,000

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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