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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒/๓  หมู่ที่  ๙  
ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสระบุรี  ห่างจากอำเภอเมือง
สระบุรีประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ๒๕.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๐๒๘.๑๒  ไร่ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๓๙   และปรับเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม   พ.ศ.
๒๕๕๐  โดยมี  นายบุญนาค  คัมภิรานนท์  กำนันตำบลคลองเรือ    เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก 
ปัจจุบันนายรวิโรจน์  บุษบา  ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  โดยมีนายทิพย์ชยภล   
เพทายวิราพันธ์   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

1.2  ภูมิประเทศ 
   ลักษณะพ้ืนที่ของตำบลคลองเรือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบค่อนข้างเรียบบริเวณทิศเหนือของตำบลทิศ
ตะวันออกของตำบลจรดเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง  แปลงสอง,มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  คลอง
ห้วยกรวดและคลองหัวช้างไหลมาบรรจบกันเป็นคลองวิหารแดงในเขตหมู่ที่ ๙  โดยไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก
ของตำบล  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับการเกษตรและปศุสัตว์ 
 

                 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเจริญธรรม          อำเภอวิหารแดง     จังหวัดสระบุรี 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพริก             อำเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาเพิ่ม               อำเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบาลตำบลวิหารแดง   อำเภอวิหารแดง    จังหวัดสระบุรี 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบล ดังนี้ 
➢ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกันยายน ฝนตกชุกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 
➢ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็น

บางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 
➢ ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเดือนที่มีอากาศ

ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 
   

1.3 ลักษณะของดิน 
 

เนื้อดิน บริเวณท่ีพบ ชุด 
ดินที ่

ความเหมาะสมของชุด
ดิน 

การใช้ประโยชน์ 

ดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินเป็นสีเทา 
สีน้ำตาลปนเหลือง และมีจุดสีน้ำตาล
เข้ม สีเหลืองหรือสีแดง ในดินชั้นล่าง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ 
การระบายน้ำไม่ดี pH 4.5-6.0 
 

ทางทิศตะวันตก
ของตำบลบริเวณ
หมู่ที่ 2,3,4,7,9 

16 ปลูกข้าว ไม้ผล พืชผัก ปลูกข้าว ไม้ผล 

พ้ืนที่เป็นภูเขาและเทือกเขา มีความ
ลาดชันมาก ส่วนใหญ่มีเศษหิน ก้อน
หิน และปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ การ
ระบายน้ำดีปานกลางถึงดี การไหล
บ่าของน้ำบนผิวดินเร็ว 

ทางตอนเหนือสุด
ของตำบล หมู่ที่  
4,10 

62 เป็นป่าเบญจพรรณ ป่า
เต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น 

เ ป็ น พื ้ น ที่ ป่ า ไ ม่
เหมาะท าการเกษตร 

ดินเหนียว ดินบนมีการทับถมเป็น
ชั้นๆดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือก
หอยปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง pH 4.5-6.5 

ท า งทิ ศ ใต้ ข อ ง
ตำบลบริเวณหมู่ที่
1,6,8,9 

6 ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล 
พืชตระกูลถั่ว พืชผัก 

ปลูกข้าว ไม้ผล 
พืชผัก 

ดินร่วน มีสีน้ำตาลปนเทา หรือสี
น้ำตาลอ่อน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ 
และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน การระบาย
น้ำดีปานกลาง pH 5.0-6.5 

ท างต อ น เห นื อ
บ ริ เ ว ณ ห มู่ ที่  
1 ,3,4,5,6,7,9,
10 

21 ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล 
พืชตระกูลถั่ว พืชผัก 

ปลูกข้าว ผลไม้ 

ดินตอนบนเป็นดินร่วน ดินล่างเป็น
ดิน เศษหิน  สี ดิน เป็นสีน้ ำตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ  
pH 4.5-5.5 

ท างต อ น เห นื อ
ของตำบล หมู่ที่  
4,10 

56 ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ท านา ไมผ้ล 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
             2.1 เขตการปกครอง 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น    ๑๐   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที ่ ๑ บ้านเกาะกลาง  นายทองเปลว   เฉยชอบ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
  หมู่ที ่ ๒ บ้านหนองไทรเหนือ นายวสันต์       บัวทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
  หมู่ที ่ ๓ บ้านหนองไทรใต้ นายจำรัส        พรมน้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
  หมู่ที ่ ๔ บ้านห้วยกรวด  นายสมทรง      คุ้มครอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
  หมู่ที ่ ๕ บ้านยางคู ่  นายสมหวัง      เกตุวร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
  หมู่ที ่ ๖ บ้านหนองไทร  นายอัศวิน       คัมภิรานนท ์ กำนันตำบลคลองเรือ 
  หมู่ที ่ ๗ บ้านใหม่  นายนิคม         พานทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
       หมู่ที ่ ๘  บ้านหนองสะอางค์ นายสมนึก        สุดใจ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
  หมู่ที ่ ๙ บ้านคลองไทร  นางพรนภา      ฉิมยาม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
  หมู่ที ่ ๑๐บ้านคลองหัวช้าง นายสังวาลย์     คชประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  

            2.2 การเลือกตั้ง  
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จำนวน   19  คน   โดยราษฎรมีสิทธิ
เลือกตั้ง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน  เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผล  
ให้ประชาชนทราบ ตามโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

๑ นายรวิโรจน์    บุษบา ประธานสภา อบต. 

๒ นายสมัย    ลำดี รองประธานสภา อบต. 

๓ นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์ เลขานุการสภา อบต.  

๔ นายสรอรรถ    ทับสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 

๕ 
 

นางบุญยวีร์     เฉยชอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 

๖ นางทองสุก      คำแพง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

๗ นายศิริพงษ์      ผาพิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

๘ นายสุนทร       บุญมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

๙ นายสมัย         พงษ์ภมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

๑๐ นางอรวรรณ    หมื่นราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

๑๑ นายสมศักดิ์     ขันแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 

๑๒ นายสุวัฒน์      นิลสุพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

๑๓ นายสุเมธ        อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

๑๓ นายประทวน    หุ่นสาระ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

๑๔ นายนิภณ       พานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 

๑๕ นางสุนันท์       อ้อยแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 

๑๖ นายบุญมี        โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 

๑๗ นายวินัย         ขวัญชัยโย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 

๑๘ นางชลณิธา     คชประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๐ 

๑๙ นายสมพงษ์     ปัญโญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 

 

       คณะผู้บริหาร      ประกอบด้วย 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และรองนายก   ๒   คน     เลขานุการนายกฯ   ๑  คน  ซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

๑ นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์ นายก อบต. 

๒ นายชาติ  ชูนาม รองนายก อบต. 

๓ นายอุทัย  เกิดรี รองนายก อบต. 

๔ นางกันณัชชา    พุกสิทธ์ เลขานุการนายก อบต. 
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3.ประชากร 

                  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
   ประชากรในพ้ืนที่ตำบลคลองเรือ   ๑๐    หมู่  ณ   วันที่  30  เมษายน   2564   แยกเป็นชาย   
๓,536  คน  เป็นหญิง  ๓,651  คน   รวมทั้งสิ้น   7,187  คน  จำนวนครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น  ๒,423  ครัวเรือน  
 

  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
๑ บ้านเกาะกลาง 336 ๓40 ๖76 247 
๒ บ้านหนองไทรเหนือ ๑11 ๑20 ๒31 71 
๓ บ้านหนองไทรใต้ ๑44 ๑74 318 100 
๔ บ้านห้วยกรวด ๕83 ๕83 ๑,๑66 ๓82 
๕ บ้านยางคู่ ๓60 408 ๗68 ๒75 
๖ บ้านหนองไทร ๔39 ๔30 ๘69 ๒85 
๗ บ้านใหม่ 174 ๑๗2 ๓46 ๑18 
๘ บ้านหนองสะอางค์ 310 298 608 211 
๙ บ้านคลองไทร ๘10 ๘51 ๑,๖61 552 

๑๐ บ้านคลองหัวช้าง ๒69 ๒75 ๕44 ๑82 
 รวม ๓,536 ๓,651 ๗,187 ๒,423 

        
    จำนวนประชากรเปรียบเทียบ ปี (2560-2564) 
                                                                       

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๑ บ้านเกาะกลาง 665 659 673 ๖71 ๖76 
๒ บ้านหนองไทรเหนือ 229 ๒26 ๒22 ๒24 ๒31 
๓ บ้านหนองไทรใต้ 300 ๓๐0 ๓๐3 307 318 
๔ บ้านห้วยกรวด 1,156 ๑,๑61 ๑,๑62 ๑,๑62 ๑,๑66 
๕ บ้านยางคู่ 733 ๗53 ๗58 ๗62 ๗68 
๖ บ้านหนองไทร 867 ๘70 ๘78 ๘81 ๘69 
๗ บ้านใหม่ 351 ๓49 ๓50 ๓49 ๓46 
๘ บ้านหนองสะอางค์ 597 591 592 589 608 
๙ บ้านคลองไทร 1,627 ๑,๖24 ๑,๖39 ๑,๖32 ๑,๖61 

๑๐ บ้านคลองหัวช้าง 539 550 546 ๕47 ๕44 
 รวม 7,064 ๗,๐83 ๗,123 ๗,124 ๗,187 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
    

   กลุ่มอายุ จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

ต่ำกว่า 18 ปี 777 730 1,507 
18-60 ป ี 2,255 2,264 4,519 

อายุมากกว่า 60 ปี 504 657 1,161 
รวม 3,536 3,651 7,187 

   
           
4. สภาพสังคม 
   4.1  การศึกษา   
     สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.           จำนวน   3   แห่ง           
   - โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
   - โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 
   - โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม                             
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน    1     แห่ง 
   -   ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก         ตั้งอยู่ที่หมู่  ๙  สถานทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  มี  ๖ แห่ง ประกอบด้วยหมู่ ๓,๔,๕,๗,๙,๑๐ 

  4.2  การสาธารณสุข 
   - มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน   ๑   แห่ง    
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองเรือ       
5. ระบบบริการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียด
ดังนี้ 

- ถนนทางหลวงชนบทสายวิหารแดง – คลองไทร เป็นถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร ใช้การ ได้ด ี
- ถนนสายยางคู่ – ห้วยกรวด เป็นถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร  
- ถนนสายคลองหัวช้าง – เขาแก้ว เป็นถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ใช้การได้ดี 
- ถนนสายคลองไทร – เขาแก้ว เป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร 

และ ๕  
เมตร  ตามลำดับ สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง 

- ถนนสายคลองไทร – คลองยาง เป็นถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร ใช้การได้ดี                                                            
หมู่ที่ ๑ ระยะทางห่างจากท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๒,๘๓๑ เมตร (๒.๘๐ กม.) 
หมู่ที่ ๒ ระยะทางห่างจากท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๕,๘๐๐ เมตร (๕.๘๐  กม.) 
หมู่ที ่ ๓ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๓,๐๐๐ เมตร (๓.๐๐ กม.) 
หมู่ที ่ ๔ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๔,๐๐๐ เมตร (๔.๐๐ กม.) 
 

7 



 
หมู่ที ่ ๕ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๒,๕๑๑ เมตร (๒.๕๐กม.) 
หมู่ที ่ ๖ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๑,๖๘๒ เมตร (๑.๗๐ กม.) 
หมู่ที ่ ๗ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๑,๖๗๐ เมตร (๑.๗๐  กม.) 
หมู่ที ่ ๘ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๒,๘๐   เมตร (๒.๘  กม.) 
หมู่ที ่ ๙ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๐,๑๐๐ เมตร 
หมู่ที่ ๑๐ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๕,๕๐๐ เมตร (๕.๕ กม.) 
5.2  การไฟฟ้า 
   ไฟฟ้าภายในเขตตำบลคลองเรือ  ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งให้บริการไฟฟ้ายังไม่ครบทุก
หลังคาเรือนรวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ซึ่งไฟฟ้า
สาธารณะอยู่ในความดูแลและการซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

     5.3  การประปา 
   - มีการประปาหมู่บ้าน   จำนวน     ๑๐    แห่ง   
   -  สถานที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ  ทั้ง  10  หมู่บ้าน   

                                  5.4  การโทรศัพท ์
   - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน   ๔   แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔,๕,๗,๙ 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ คุรุภัณฑ์ 
   -   หอกระจายข่าว    จำนวน    ๑๐   แห่ง 
   -   มีระบบเสียงไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่   หมู่ที่  ๑,๒,๕,๗,๘,๙ 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1 การเกษตร 
   ประชากรตำบลคลองเรือโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนา,เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักผลไม้ 
     

สรุปข้อมูลการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 

  7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
        7.1 การนับถือศาสนา 
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง 
      - วัดหนองไทร  - วัดสมานมิตรมงคล 
      - วัดเขาแก้วมุขดาราม - วัดคลองไทร 
      - วัดคลองหัวช้าง - วัดคลองยาง 
        7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
        7.2.1 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึง ความทุกข์โศกจะถูกทอดทิ้งไว้กับปีเก่า วันขึ้นปีใหม่มาถึง จะรับเอาแต่สิ่งดีๆ ความมีโชคและความสุข 
    กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
      - ทำบุญตักบาตร เพ่ือเป็นสิริมงคล 
      - ส่งการ์ด และปฏิทิน อวยพรในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ประชาชนเป็นการส่งความสุข ความปรารถนาดี 
      - วันเด็กแห่งชาติ มีข้ึนเพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ 
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ที่ ประเภทของธุรกิจ จำนวน 

๑ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ประเภทร้านอาหาร 
ประเภทบ้านเช่า                
ประเภทปั้มน้ำมัน   
ประเภทร้านอินเตอร์เน็ต/ร้านเกมส์   
ประเภทอู่ซ่อมรถ                  
ประเภทร้านรับซื้อของเก่า         
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม       
ประเภทร้านเสริมสวย               
ประเภทร้านค้า                    
ประเภทเกษตรกรรม               
ตลาด 
ประเภทอ่ืนๆ     

7 
11 
8 
1 

16 
2 
9 
4 

54 
37 
1 

46 

ร้าน 
แห่ง 
แห่ง 
ร้าน 
แห่ง 
ร้าน 
แห่ง 
ร้าน 
ร้าน 
แห่ง 
แห่ง 
ร้าน 



 
 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง 
 -วัดหนองไทร   -วัดสมานมิตรมงคล 
 -วัดเขาแก้วมุขดาราม -วัดคลองไทร 
 -วัดคลองหัวช้าง  -วัดคลองยาง 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
7.2.1 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่ มาถึง ความทุกข์โศกจะถูกทอดทิ้งไว้กับปีเก่า วันขึ้นปีใหม่
มาถึง จะรับเอาแต่สิ่งดีๆ ความมีโชคและความสุข 
  กิจกรรมวันปีใหม่ 
  -ทำบุญตักบาตร เพ่ือเป็นสิริมงคล 
  -ส่งการ์ด และปฏิทินในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ประชาชนเป็นการส่งความสุข ความปรารถนาดี 
  -วันเด็กแห่งชาติมีขึ้น เพ่ือต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  
 
 7.2.2 ประเพณีทำบุญตักบาตรสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ไทย และวันผู้สูงอายุ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุด้วยการรดน้ำดำหัว และทำบุญตักบาตร 
       กิจกรรมวันสงกรานต์ 
    - ทำบุญตักบาตร 
    - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
 

   8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ำและการชลประทาน  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  มีจำนวน  2  แห่ง 
  -  อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว       หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองเรือ  
  -  บึงหนองแบน            หมู่ที่  5  ตำบลคลองเรือ  
 
              
แหล่งน้ำขนาดเล็ก 

    ฝาย มีจำนวน 2 แห่ง 
- ฝายบ้านหนองไทรเหนือ 
- ฝายบ้านคลองไทร 

   - บ่อน้ำตื้น    
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 



 
 
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้

ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศ
ระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ใน
ระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ  ขาดการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิ ติ ขณะที่
ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

       ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

      ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทาย
มากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การ
ลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

         แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี ้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ 
ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ 
หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
                  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาท ิ  การรวมกลุ่ม
ทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

         นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่า
ครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและ
จะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทาย
สำคัญในระยะต่อไป 
        ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำ
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการ
เคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การ 
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แย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมไทย 
       นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในเชิงความผัน
ผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึก
ความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
     แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น 
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขใน
ประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มีความ
ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน
ด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการ
พัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
          จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว      มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วน
ต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ 
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เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน 
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาค
ส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนา
ที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่ง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่
จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้อง
เร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดย
ที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม 
อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึก
ลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้อง
กำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุด
ด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
                    ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน      มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
                  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มี
ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็น
พลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ งเป็นการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่ อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ 
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ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
                 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 

        ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

           รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

         ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 

        ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 

        และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 

        ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 

        ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

       และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก 

        ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต      

        สำนึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 

        เสมอภาค 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
   ๓.๑. วัตถุประสงค์  
   ๓.๒. เป้าหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 



 
   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
 

  

 

 

 
 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือบรรเทาปัญหา
 จราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง 
  ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางถนนที่ยังขาดความเชื่อมต่อกับเส้นทางหลัก 
 (MissingLink)และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ิมขึ้น ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของ
 ปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออำนวยความสะดวก
 ในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง 
 ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และ
 ทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
 ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการและ
 เอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะ
 ยาวส้าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆให้สามารถรองรับคน   ทุกกลุ่มในสังคมได้
 อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้
 ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 



 
  ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงและ
ความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
พ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้เทคโนโลยี การบังคับใช้กฏหมาย 
การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
  ๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท้าผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการพ้ืนที่และพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งระยะแรกด้าเนินการที่บางซื่อเพ่ือ
เป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ชายหาดชะอำ-หัวหิน 
สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดย
ยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนองของภาคใต้ 
  ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน และเตรียม
ความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พ้ืนที่ เกาะรัตนโกสินทร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรีเมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า สุพรรณบุรี และเมืองเก่าลพบุรี 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรีชัยนาท ลพบุรีสระบุรีนครปฐม ราชบุรีและเพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผน
ไทย อาทิ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ ำ อาทิ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี  
ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน  รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับ 
  ๕) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาดน้ ำอัมพวา 
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้มี
เส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการขยาย
เส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) นำผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น 
นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาด เป็นต้น 
  ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว 
พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตร
คุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 
  ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การ
ส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการ
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
และสมุทรปราการ 
  ๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  ๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุ
สัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้ งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ให้มีความทันสมัยและได้
มาตรฐานสากลสู่ตลาดอาเซียนและตลาดต่างประเทศ 
  ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการในการด้าเนินธุรกิจ อาทิการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
การใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙) ส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้ภาค
กลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูงผ่านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เข้มข้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี 
และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปรับปรุงและบำรุงรักษา แหล่งน้ำเดิม วางแผนจัดสรรน้ำ 
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๑) เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่าง

พอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทา
และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

  ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และพ้ืนที่น้ำท่วม
ซ้ำซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดย
เพ่ิมแหล่งเก็บกักนำ้ที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม 
  ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้้าของน้ำเค็มโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๔) หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและ
บทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
  ๕) ขุดลอกลำน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ฯลฯ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ ำและลำคลองสาขาที่สำคัญ อาทิ แม่น้้า
เจ้าพระยา แม่น้้าป่าสัก และลำคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
และท่าจีนตอนล่างในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
  ๖) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการทำแนวไม้ไผ่กันคลื่นแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล และชายฝั่ง โดยการ
บริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ำมันในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนใน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -ภาค
กลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ –กาญจนบุรีเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 
ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-
ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) พัฒนา... 
  ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต 
พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทย
กับเมียนมา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) เร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืนๆ โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการ
ขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่ง
จะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาค อาทิ 
   1.1 เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้้าโพ 
   1.2 เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 
   1.3 เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษพัทยา-มาบตาพุด 
และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
   1.4 เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหินและรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
  ๒) พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ 
เมืองชายแดนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การ
ผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562-2565)  
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

    เป้าหมายการพัฒนา 

 
 วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษกิจที่ยั่งยืน” 
 ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรูป
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME 4.0  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผักตบชวา 
โดยใช้นวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอยและการจัดการเมือง 
และชุมชนให้น่าอยู่  
วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : ตัวช้ีวัด : แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน  
 2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
 3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/วัตกรรมเพ่ือการแข่งขันทาง
การตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 



 
 เป้าหมาย 
  1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  
  2. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด 
  1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
  2. จํานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด
สําหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  
  2. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
ตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
 วัตถุประสงค ์
  1. ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและ
มีความปลอดภัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   2. พั ฒ น าแ ล ะ
ยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  
  3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว  
 เป้าหมาย 
  1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับ การรับรองมาตรฐานที่กําหนด  
  2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการได้รับการรับรอง มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  3. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้นําไปสู่ การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  

 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว  
  2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 3. ร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  4. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
  2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  เพ่ือการสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน  
  3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
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 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน  
  2. รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  ให้อยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน  
 เป้าหมาย 
  1. การบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
  2. คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน  
 ตัวชี้วัด 
  1. พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน  
  2. ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQ) ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีฐาน  
 แนวทางการพัฒนา 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที่  4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในการขนส่งและการกระจาย สินค้า
ให้สะดวกรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว ของกลุ่ มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน  

 เป้าหมาย ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการขยายตัว
ของเมือง และชุมชน และระบบโลจิสติกส์  
 ตัวชี้วัด สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับโครงข่าย
คมนาคมหลักเพ่ือลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม  
  2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน เดือนธันวาคม 2562 

 วิสัยทัศน์ : เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 

 พันธกิจ :  
 1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม  
 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รั บความเป็น
 ธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง  
 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ  5. 
 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกํ
 กำหนด 

 เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี : “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมขึ้นเศรษฐกิจ
 ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  
 เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ ภาพรวม ดังนี้ 
 1. การลงทุนในอุตสาหกรรมที่สะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด  
 3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง  
 4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
  2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวและ
 บริการสู่มาตรฐานสากล  
 3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town)  
 วัตถุประสงค ์: จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัด : จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง  
 แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน  
 • จํานวนการพัฒนาสาธารณะสถานในพื้นที่ชุมชน  
 • ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา  
 • ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 
 • ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต   
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แผนพัฒนาจังหวัด 



 
 
 
แนวทางการดําเนินการ 
 • พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  
 • ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 • พัฒนาสาธารณะสถานส่วนกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน  

แนวทางการพัฒนา 1.2 ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ตัวช้ีวัด 
 • คุณภาพน้ำแม่นำ้ป่าสัก (DO, BOD, WO, NH3)  
 • ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 • ค่าคุณภาพอากาศ (AQI)  
 • เกณฑ์มาตรฐาน SO2, NO2, 03  
 • ค่า PM10 / ค่า PM2.5 จํานวนพื้นที่ป่าไม้/พ้ืนที่สีเขียว 
 • จํานวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษท่ีได้รับแจ้งในพื้นที่  
แนวทางการดําเนินการ 
 • การบริหารจัดการของเสีย  
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ  
 • พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
แนวทางการพัฒนา 1.3 ยกระดับการบริหารจัดการ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Industry  
 • สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน 
 • ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน  
แนวทางการดําเนินการ 
 • ยกระดับการบริหารจัดการสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)  
 • กํากับดูแลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 • บังคับใช้ตามผังเมือง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร 
การท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์ : สินค้าและบริการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น 
ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าสู่ มาตรฐานสากล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า เกษตร
ปลอดภัย) 
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 ตัวช้ีวัด 
 • อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น  
 • ร้อยละของสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสากล  
 • จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  
 • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 • จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 • จํานวนเกษตรกร/ Young Smart Farmer/ SMEs / ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา  
 • จํานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  
 • จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP - จํานวนแหล่งน้ำ/โครงสร้างพ้ืนฐานที่รับ
 การพัฒนา 
 แนวทางการดําเนินการ 
 • การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน  
 • การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน  
 • การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 • การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และโครงสร้าง พ้ืนฐานรองรับภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม  
 
 แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ 
 ตัวช้ีวัด 
 • อัตราการขยายตัว GPP ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ิมข้ึน  
 • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนรายได้จากการท่องเที่ยว  
 • จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม แนวทางการ
 ดําเนินการ 
 • การส่งเสริมและดึงดูดการค้าและการลงทุน  
 • วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว  
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 • พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
 • พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
 • พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว • พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 
 • ศึกษาแนวทางการพัฒนา MICE  

 แนวทางการพัฒนา 2.3 ยกระดับการบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนช่องทางการตลาด/ประชาสัมพันธ์ 
 • จํานวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด แนวทางการดําเนินการ 
 • การบริหารจัดการสินค้า (Logistics Hub)  
 • เพ่ิมขีดความสามารถด้านการตลาด  
 • การพัฒนาระบบการตลาด  
 • การสร้างบรรยากาศการลงทุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จับคู่ธุรกิจ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
วัตถุประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI)  

แนวทางการพัฒนา 3.1 เสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด  
 • ร้อยละท่ีลดลงของจํานวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ  
 • อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนราย  
 • อัตราคดีกลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ  
 • อัตราคดีกลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
 • จํานวนสถานประกอบกิจการผ่านโรงงานสีขาว / มยส.  
 • การจับกุมคดียาเสพติด  
 • จํานวนครั้งที่ออกตรวจจัดระเบียบแรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย  
 • จํานวนสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจ สภาพการจ้าง สภาพการทํางาน และการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน  
แนวทางการดําเนินการ 
 • สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 • การบริหารจัดการแรงงานในพ้ืนที่  
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 • ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 • สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ท่ี พม. กําหนด  
 • ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง  
 • สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร  
 • อัตราการว่างงาน  
 • จํานวนครัวเรือนยากจน  
 • ประชากรที่เจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน)  
 • อัตราเจ็บป่วยด้วยโรคสําคัญ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)  
 • ทารกแรกเกิดที่มีนำ้หนักต่ำกว่าเกณฑ์  
 • อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี / 15 – 19 ปี 
แนวทางการดําเนินการ 
 • ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้  
 • ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทุกระดับวัย  
 • ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว 
 • ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  
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 แนวทางการพัฒนา 3.3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  
 • จํานวนนักเรียนด้อยโอกาส  
 • จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 • จํานวนองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการดําเนินการ 
 • ลดปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา  
 • ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับวัย 
 • การสืบสานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
 วัตถุประสงค ์: ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  

 แนวทางการพัฒนา 4.1 ยกระดับการบริการสาธารณะ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละของจํานวนประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม  
 • จํานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล/นํานวัตกรรมมา
 ประยุกต์ใช้  
 แนวทางการดําเนินการ 
 • นําเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  
 • แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
 • Internet ชุมชน 
  • พัฒนาระบบคิวในการให้บริการประชาชน  
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชน  
 • พัฒนา Service Platform/ Application – กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

 แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละท่ีลดลงของจํานวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ  
 • คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 • ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดําเนินการแล้วเสร็จของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ  
 แนวทางการดําเนินการ 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพและกลไกการทํางานแบบการบูรณาการ  
 • มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย/ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ  
 • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 • เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ/Mobile Unit  
 • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
 • การมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
 • การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
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แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของจังหวัด แนวทางการดําเนินการ 
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • พัฒนาระบบ MIS/ GIS  
 • พัฒนา City Data Platform 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์   “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ 
ของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการการจัดการร่วมกัน” 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ    
 กลยุทธ์ที่ ๖ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ขนบ
ธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
 



 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  (พ.ศ.2566-2570) 
      2.1 วิสัยทัศน์ 
    “ ตำบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 
  พันธกิจ 
  ๑.จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยควบคุมให้ สอดคล้องกับ
 ระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 

  ๒.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็น
 ระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ 
 

  ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีขีดความสามารถในการ
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและ
 เอกชนรวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพ่ือนำมาพัฒนาตำบล 
 

  ๔.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
 การเรียนรู้    คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น    มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย   สามารถปรับตัวต่อสภาพการ
 ที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
 

  ๕.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด      ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
 ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
 

  ๖.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วม
 คิด   ร่วมทำ   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๗.ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบ
 ประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและมี
 ส่วนร่วมในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ 
 

  ๘.ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และระบบเกษตรอินทรีย์หรือ
 เกษตรชีวภาพ   เพ่ือลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
  ๙. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
  ๑๐.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงาม
 ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  
 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน 4 
ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     เป้าประสงค์ 

- เพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       
 เป้าประสงค์ 
 - เพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุขจากสิ่งแวดล้อมดี   สุขภาพดี   ชุมชนเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
          เป้าประสงค ์

- เพ่ือประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
          เป้าประสงค ์

- เพ่ือบุคลากรมีการพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ 
- เพ่ือประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
          เป้าประสงค ์

- ประชาชนมีอยู่ดีมีสุข มีรายได้ มีอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เป้าประสงค์ 

- ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากสิ่งแวดล้อมดี  
2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุม/ซ่อมแซม 
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 - ร้อยละของพ้ืนที่ตำบลคลองเรือมีน้ำประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
 - ร้อยละการขุดลอกคลองระหว่างหมู่บ้าน 
 - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
 สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 - ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน 
 - ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการศึกษา 
 - ร้อยละของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน 
 - ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนม 
 - ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 - ร้อยละของประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
 - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
 - ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 - ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
 - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม 
 - ร้อยละของบุคลากรได้รับโอการในการศึกษาดูงาน 
 - ร้อยละของประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
 - ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ 
 - ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 
 พระมหากษัตริย์ 
 - ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 - ร้อยละของประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ร้อยละของประชาชนตำบลคลองเรือสามารถบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 3 สาย 
 - ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มข้ึน จำนวนปีละ 3 สาย 
 - ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุม/ซ่อมแซม จำนวนปีละ 5 สาย 
 - ร้อยละของพ้ืนที่ตำบลคลองเรือมีน้ำประปาใช้เพ่ิมข้ึน จำนวนปีละ 1 โครงการ  
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- ร้อยละการขุดลอกคลองระหว่างหมู่บ้าน จำนวนปีละ 1 โครงการ  
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน จำนวนปีละ 1 โครงการ  
- ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการศึกษา จำนวนปีละ 1 โครงการ 
- ร้อยละของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน จำนวนปีละ 1 โครงการ 
- ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนม จำนวนปีละ 1 โครงการ 
- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี  มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
- ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของบุคลากรได้รับโอการในการศึกษาดูงาน มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- ร้อยละของประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนปีละ 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนปีละ 1 โครงการ 
- ร้อยละของประชาชนตำบลคลองเรือสามารถบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวนปีละ 1 โครงการ 
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
 สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาคน ชุมชน  สังคม  การศึกษา  การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน  สตรี  สงเคราะห์
 ผู้สูงอายุ   คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

 กลยุทธ์ที่ 2.5 จัดการศกึษาและพัฒนาการเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัด
 และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพการบริการต่างๆสนับสนุนให้ประชาชน
 ร่วมคิด ร่วมทำ  ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้า
 ชุมชนโดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองในทุกโอกาส 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ฝึกอบรมให้ความรู้แกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความ

 คิดเห็น เสริมสร้างความรู้สร้างความสามัคคีปองดองและสมานฉันท์ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๕ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตำบล 
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาส่วนผสม 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี 
 เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 

กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๖.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้า
 ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ำเสีย   มลภาวะและภาพแวดล้อมต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒   การรณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เหมาะสม  
กลยุทธ์ที่ ๖.๓     ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  แหล่งท่องเที่ยว 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออำนวยความสะดวก
 และความปลอดภัยแก่ประชาชน  ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้าง
 ถนน  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เป็นต้น  
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2. ด้านแหล่งน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง

หน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง และจัดหาภาชนะรองรับ
น้ำ เป็นต้น  

3. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่ม

เพ่ือสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 

4. ด้านสังคม  

    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ดำเนินการพัฒนาสังคมซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้  

  4.1 ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด การบริการด้าน
สาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงเช่น จัดซื้อวัคซีน,น้ำยาและสารเคมีต่างๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ ในการดำเนินการต่างๆ  

4.2  ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น การ
จัดงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้านประเพณีท้องถิ่นอำเภอวิหารแดงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
ตำบลคลองเรือ 
  4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ   มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น   การแข่งขันกีฬา 
ระดับตำบลการแข่งขันกีฬาของหมู่บ้านและการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นโดยรว่มการแข่งขันระดับต่างๆ  

5.5  ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป  
เช่นโครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  

4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆในตำบลเช่นการ 
ฝึกอบรม อพปร,การจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงเป็นต้น 

4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์มุง่เน้นให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้สูงอายุ  
ได้มีโอกาสที่ดีข้ึน เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น  

4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเช่น 
โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 
 

5. ด้านการเมืองการบริหาร   
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของบุคลากร  การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน   เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับ
บุคลากรและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น  
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ   พัฒนา

สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้,สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกหญ้าแฝก 
7. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ประชาชน  ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างถนน  การ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เป็นต้น  

8. ด้านแหล่งน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง 

หน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง และจัดหาภาชนะรองรับ
น้ำ เป็นต้น  

9. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือ

สร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่1 

ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การสร้าง
ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิด การตลาดโดยใช้
นวัตกรรมยกระดับสินค้า
เกษตรกรแปรรูป
อุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ SME 4.0 

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกความปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการน้ำ มลภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา โดยใช้
นวัตกรรม 

พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม 
Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย และการจัดการเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกความปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Indusstrial Town) 

ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน การเกษตร 
การท่องเที่ยวและบริการสู๋สากล 

เสริมสร้างความม่ันคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางการ
พัฒนา 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Indusstrial Town) 

ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน การเกษตร 
การท่องเที่ยวและบริการสู๋สากล 

เสริมสร้างความม่ันคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
สาธารณะ 

- พัฒนาฟื้นฟูและอนรุักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหลง่น้ำ 
ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 - รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษ
และปญัหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ   

- จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

40 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 - พัฒนาขุดลอก คูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกัก
น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกบัความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

- ก่อสร้าง ปรับปรงุเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง 

- พัฒนาขุดลอกคูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกัก
น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้ 

 

- ส่งเสริมอนรุักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวันสำคัญ 
- สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
คุณค่า และความสำคัญ
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-สง่เสรมิศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

- ปรบัปรุงโครงสร้างการ
บรหิารงาน ใหร้องรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสทิธิภาพ  

- นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บรหิารงานภายในองค์กร   

- สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้
ได้รับการศึกษา อบรม การทำ
วิจัยเพิ่มพูนความรู้เพือ่ยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการสื่อสารและ
ร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

- ประชาสัมพันธ์กจิกรรม และ
สถานที่การท่องเที่ยวให้
แพร่หลาย  

-  พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ และบรูณาการ 

-  ส่งเสรมิสนบัสนุน
งบประมาณและบุคลากรด้าน
การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

-  ส่งเสรมิการเรียนรู้การ
บรหิารจัดการที่ดี 
 



 
 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

               แผนผังยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   
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พนัธกิจ น านโยบาย

ผูบ้รหิารและ

ภารกิจของ

อปทมา

ปฎิบตัิให้

เกิดผล

สมัฤทธ์ิ 

ดแูลรบัผิดชอบ

การปฎิบตัิงาน

และบงัคบัการ

เป็นไปตาม

กฎหมาย 

เพื่อใหเ้กิด

ความสงบ

เรียบรอ้ยและ

เป็นธรรม 

จดัใหม้ีการดแูล

ป้องกนั ส่งเสรมิ

และช่วยเหลือ

ประชาชนชมุชนท่ี

ดอ้ยโอกาส  

เพื่อใหไ้ดร้บัการ

ดแูลในการ

ด ารงชีวติอย่าง

พอเพียง 

จดัใหม้ีการส่งเสรมิ 

อดุหนนุและสนบัสนนุ

งบประมาณหน่วยงาน

ราชการ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหส้มารถ

ด าเนินการตามอ านาจ

หนา้ที่ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ปฎิบตัิหนา้ที่ตาม

อ านาจหนา้ที่และ

กระทรวง ทบวง 

กรมหรือ

หน่วยงานอื่นของ

รฐัมอบหมายหรือ

ที่มีกฎหมาย

ก าหนด 

วิสยัทศัน ์

เป้าประสงค ์

   “ ตำบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม  ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น        
        พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 
 

ป ระช า ชน ได้ รับ ก า ร
พัฒนาด้านการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เป็นสงัคมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การเรียนรู ้  คิดเป็น  ท า
เป็น  แกปั้ญหาเป็น     มี
ช่ อ ง ท า ง รั บ รู ้ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ที่ ทั น ส มั ย  
สามารถปรบัตวัต่อสภาพ
การที่ เปลี่ ยนแปลงไป
และด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีคณุค่า 

 

พั ฒ น า
อ ง ค์ ก า ร
บ ริห ารส่ วน
ต าบลคลอง
เรื อ ใ ห้ เ ป็ น
เมื อ งน่ า อ ยู่
ส ภ า พ ภู มิ
ทศันส์วยงาม 
มี ค ว า ม
สะอาด 

   และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย   ปราศจากมลภาวะ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได ้
มี ค ว า ม มั่ น ค งท า ง
เศรษฐกิจและสังคมมี
ความปลอดภัยในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น     มี
สุขอนามัยและความ
เป็นอยู่ที่ดี    ปลอดภัย
จากโรคภยัไขเ้จ็บและยา
เส พ ติ ด   ผู้ สู ง อ า ย ุ 
ผูด้ ้อยโอกาสได้รบัการ
ดู แ ล เอ าใจ ใส่ อ ย่ า ง
ทั่วถึง 
 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ  มี
ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โป ร่ ง ใ ส    มี ขี ด
ความสามารถใน
การแก้ ไข ปัญ หา
ความเดือดร้อนได้
ตรงความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น   
โด ย เส ริ ม ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ป ระส าน งาน ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน  
ร ว ม ทั้ ง แ ส ว งห า
แหล่ งรายได้ให ม่ 
เพื่ อน ามาพัฒนา
ต าบล 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี  มี อ า ชี พ 
รายได ้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น  มี
สุขอนามัยและความ
เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี   
ปลอดภัยจากโรคภัย
ไขเ้จ็บและยาเสพติด   
ผู้ สู ง อ า ย ุ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดู แล เอาใจใส่
อย่างทั่วถึง 
 
 



 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

ยทุธศาสตร ์

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีความ
ต ระห นั ก แ ล ะ มี
จิตส านึกที่ดีในการ
ป้องกันและรักษา
ทรพัยากรธรรมชา
ติใหส้วยงามยั่งยืน 
 

บริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร

บริหารส่วน

ต าบลคลองเรือ 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
แนวทางพ ระราชด า ริ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นา
สวนผสม   และระบบ
เกษตรอินทรียห์รือเกษตร
ชีวภาพ   เพื่อลดการใช้
สารเคมี  ให้ประชาชน
ปลอดภยัจากสารพิษ 
 

พัฒนาชุมชนภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ ให้
เป็นชุมชนเข้มแข็ง มี
จิตส านึก มีศักยภาพ
ในการร่วมคิด   ร่วม
ท า   ร่วมรับผิดชอบ   
สามารถแกไ้ขปัญหา
และพัฒ นาชุม ชน
ของตน เองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน  เจ้าหน้าที่
ของรัฐ    ผู้น  าท้องถิ่น  
ตระหนักถึงภาระหนา้ที่
ความรบัผิดชอบในการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ป ระ ช า ธิ ป ไต ย    มี
คุณ ภาพ    คุณ ธรรม   
โปร่งใส  และยุติธรรม    
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและการเลือกตัง้
ทกุระดบั 
 

ยทุธศาสตรท์ี่   ๖       

  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔    

ยทุธศาสตรด์า้นการ

พฒันาการบรหิารงาน การ

พฒันาบคุลากรและการ

บรกิารประชาชน  

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕          

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการ

เกษตรและส่งเสรมิเศรษฐกจิแบบ

พอเพียง 
 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

ระบบสาธารณปูโภค  

สาธารณปูการ  โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๓     

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

ชมุชนการพฒันาสงัคม

และพฒันาเศรษฐกิจแบบ

ฐานราก 

 

ยทุธศาสตรท์ี่   ๒    

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

การศกึษาและการส่งเสรมิการ

ศาสนาการพฒันาการ

สาธารณสขุและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตประชาชน 
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แนวทางการพฒันา 

๑.๒ ขยายการบรกิาร

ดา้นสาธารณปูโภค  

ไฟฟ้าประปา  

โทรศพัท ์ ใหท้ั่วถึงทกุ

หมู่บา้น  

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

นชีวิต

และ

ความ

เป็นอ

ยู่ของ

ประช

าชน 

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

๒.๑ พฒันาคนชมุชน  สงัคม  

การศกึษา  การสาธารณสขุ

พฒันาเด็กและเยาวชนสตรี

สงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุคนพิการ

งานพฒันาคณุภาพชีวติ  

งานฝึกอบรม 

 

๑.๑จดัหาบรกิาร

พืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่

การด าเนินชวีิตและ

ความเป็นอยูข่อง

ประชาชน 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒   
 

๒.๒การรกัษาความสงบ

เรียบรอ้ยของชมุชนลด

อาชญากรรมและการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 

๒.๔  จดักิจกรรมสรา้ง 

ความสามคัคีและอนรุกัษ์

วฒันธรรมประเพณี 
 

๒.๓พฒันาสวนสาธารณะ

และการกีฬา 
 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  
 

  ๓ .๑   พัฒ นาฝีมื อใน
การประกอบอาชีพของ
ป ระ ช า ช น   ส่ ง เส ริ ม
อาชีพ การบริการต่างๆ
สนับสนุนให้ประชาชน
ร่ ว ม คิ ด   ร่ ว ม ท า  ใ ช้
หลักการมีส่วนร่วมและ
พึ่งพาตนเอง จัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่ม
ออมทรัพย์จัดลานค้า
ชุม ชน โดยสอดแทรก
แนวคิดเรื่องการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น
พึง่ตนเองในทกุโอกาส 
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๔.๑  ฝึกอบรมใหค้วามรู้

แก่พนกังานสว่นต าบล

และลกูจา้ง 

 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔   

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

นชีวิต

และ

ความ

เป็นอ

ยู่ของ

ประช

าชน 

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕   

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

นชีวิต

และ

ความ

เป็นอ

ยู่ของ

ประช

าชน 

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

ยทุธศาสตรท์ี่  ๖  

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

นชีวิต

และ

ความ

เป็นอ

ยู่ของ

ประช

าชน 

๑

.๑      

จดัหา

บรกิา

ร

พืน้ฐา

นที่

จ  าเป็

นแก่

การ

ด าเนิ

๕.๑ สง่เสรมิใหป้ระชาชน

ปฏิบติัตามแนวทาง

พระราชด ารเิศรษฐกิจ

พอเพียง  ไรน่าสว่นผสม 

 

 
 

๔.๒ ฝึกอบรมใหค้วามรู้

แกสมาชิกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลและ

ผูน้  า 

 
 ๔.๓ เผยแพรข่อ้มลู

ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

 
 

๔.๕  เสรมิสรา้งความรู้

และจิตส านึกการมีสว่น

รว่มของประชาชนและ

ชมุชนในต าบล 

 
 

  ๔.๔  การจดัโครงการ  

อบต.สมัพนัธ ์  เยี่ยม

บา้นยามเย็น  

 

๖.๑ สง่เสรมิการอนรุกัษ์

ดินและน า้ปลกูจิตส านึกให้

ประชาชนตระหนกัถึง

คณุค่าและมีสว่นรว่มใน

การเฝา้ระวงัป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาขยะน า้เสีย  

มลภาวะและ    

สภาพแวดลอ้มต่างๆ 

 

๖.๒การรณรงคใ์ห้

ประชาชนรกัการปลกู

ตน้ไมแ้ละดแูลใหม้ีการใช้

ประโยชนท์ี่ดินใหเ้หมาะสม 

 

๖.๓  สง่เสรมิการลงทนุ

ดา้นการเกษตร การบรกิาร

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดา้นการเกษตร 

 
 

  ๕.๒ สง่เสรมิใหป้ระชาชน

ท าการเกษตรอินทรีย ์ 

เกษตรชีวภาพและการ

เลีย้งสตัวล์ดการใชส้ารเคมี 

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั

จากสารพิษ 



 
 

 3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                  

  ศักยภาพของท้องถิ่นวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  SWOT  Analysis 
          (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

       จุดแข็ง 
  -    นโยบายผู้บริหารมีความชดัเจน 

-    สภาพพ้ืนที่สามารถทำการเกษตรได้หลากหลาย 
-    มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจได้ 
-    ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่สามารถส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าของท้องถิ่นได้ 
-    มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และ 
     แหล่งท่องเที่ยวได้ 
-    ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้า-ประปาส่วนภูมิภาคใช้มากกว่าร้อยละ 80 
-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

จุดอ่อน 
-    เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีทรัพยากรบุคคลน้อย 
-    ที่ตั้งหน่วยงานตั้งอยู่นอกชุมชนเมือง 

  -   งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนา 
  -  ขาดสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทำให้เยาวชนต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ทำให้เกิด 
                        ปัญหาด้านสังคม 
  -   ขาดแหล่งการสร้างงานในพ้ืนที่ 
  -   ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภค – บริโภค / ทำการเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ 
  -   ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน  
  -   ประชาชนให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
  -   ประชาชนไม่มีการพ่ึงพาตนเอง 
  -   ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ได้รับการพัฒนา 
  -   ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

โอกาส 
  - พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 ในท้องถิ่น 
  - มีช่องทางเสนองบประมาณสนับสนุนหน่วยงานภายนอก และได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆอย่าง
 ต่อเนื่อง 
  - นโยบายของรัฐเข้าถึงประชาชน เช่น ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาตำบล 
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อุปสรรค 
  -   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการจำกัดด้านการตั้งงบประมาณ  
  -   โครงสร้างของระบบการบริหารงานของราชการทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร 
                        จัดการ 
            -   ปัญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 
เคหะและชุมชน 
งานการเกษตร สำนักปลัด 

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 
 

ทุกหน่วยงาน 

3 ด้านการพัฒนาชุมชน การ
พัฒนาสังคมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

งานสังคมสงเคราะห์ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกหน่วยงาน 

4 ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนา
บุคลากรและการบริการ
ประชาชน 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน 

5 ด้านการพัฒนาการเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน 

6 ด้านการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

งานสาธารณสุข 
งานการเกษตร 

สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน 
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                                                                บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                                                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

                                     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
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แบบ  ผ.01 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
1.2แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
1.3แผนงานพาณิชย ์

 
 
 
 
 

38 
 
 

28 
 

4 

 
 
 
 
 

33,220,000 
 
 

7,970,000 
 

2,600,000 

 
 
 
 
 

28 
 
 

21 
 

6 
 
 

 
 
 
 
 

2,187,4000 
 
 

9,120,000 
 

3,900,000 

 
 
 
 
 

16 
 
 

24 
 
- 

 
 
 
 
 

16,240,000 
 
 

8,030,000 
 
- 

 
 
 
 
 

15 
 
 

16 
 
- 

 
 
 
 
 

16,550,000 
 
 

6,620,000 
 
- 

 
 
 
 
 

10 
 
 

16 
 
- 

 
 
 
 
 

14,800,000 
 
 

6,620,000 
 
- 

 
 
 
 
 

107 
 
 

105 
 

10 

 
 
 
 
 

102,684,000 
 
 

38,360,000 
 

6,500,000 

รวม 70 43,790,000 55 34,894,000 40 24,270,000 31 23,170,000 26 21,420,000 222 147,544,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนา
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
1.1แผนงานงบ
กลาง 
1.2แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
1.3แผนงาน
การศึกษา 
2.4แผนงาน
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
4 
 

14 
 

9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,900,000 
320,000 

 
10,740,000 

 
1,140,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
4 
 

14 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,900,000 
320,000 

 
10,740,000 

 
1,040,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
4 
 

14 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,900,000 
320,000 

 
10,740,000 

 
1,040,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
4 
 

14 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,900,000 
320,000 

 
10,740,000 

 
1,040,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
4 
 

14 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,900,000 
320,000 

 
10,740,000 

 
1,040,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
20 

 
70 

 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 

69,500,000 
1,600,000 

 
53,700,000 

 
5,200,000 

2.5แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
2.6แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 
 

7 

450,000 
 

325,000 

6 
 

7 
 

450,000 
 

325,000 
 

6 
 

7 

450,000 
 

325,000 

6 
 

7 

450,000 
 

325,000 

6 
 

7 

450,000 
 

325,000 

30 
 

35 

2,250,000 
 

1,625,000 

รวม 45 13,175,000 45 13,175,000 45 13,175,000 45 13,175,000 45 13,175,000 225 133,875,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนา
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
3.1แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
บริหารงานการ
พัฒนาบุคลากรและ
การบริการ
ประชาชน 
4.1แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
4.2แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,565,000 
 

1,400,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,565,000 
1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,565,000 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,565,000 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,565,000 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,825,000 
 

7,000,000 

รวม 18 29,650,000 18 29,650,000 18 29,650,000 18 29,650,000 18 29,650,000 90 148,250,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และส่งเสรมิ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
5.1แผนงาน
การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

650,000 

รวม 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 250,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  
6.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

370,000 
 
 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

370,000 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

1,850,000 

รวม 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 20 1,850,000 
รวมทั้งสิ้น 140 87,215,000 125 78,319,000 110 67,695,000 101 66,595,000 96 64,854,000 572 432,666,000 



 
                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

                                     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและ
การส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนา
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

8 80,000 8 80,000 8 80,000 8 80,000 8 80,000 40 400,000 

รวม 8 80,000 8 80,000 8 80,000 8 800,000 8 800,000 40 400,000 
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แบบ  ผ.01/1 



 
 
 
 

 

 
 
. 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและ
การส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนา
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

8 330,000 8 280,000 
330,000 

8 330,.000 8 330,000 8 330,000 40 1,650,000 

รวม 8 330,000 8 330,000 8 330,000 8 330,000 8 330,000 40 1,650,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการพัฒนาการ
บริหารงานการพัฒนา
บุคลากรและการ
บริการประชาชน 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

 

2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000 

รวม 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 130,000 130,000 10 650,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

 

2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000 

รวม 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 130,000 130,000 10 650,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 70,000 3 70,000 3 3 3 70,000 3 70,000 15 350,000 

รวม 3 70,000 3 70,000 70,000 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 
รวมท้ังสิ้น 22 710,000 22 710,000 22 710,000 22 710,000 22 710,000 110 3,550,000 



 

                 
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต  
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนสาย
คลองไทร หมู่ที่ 1,6,9,5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 5,290 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด 

1,000,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ 
สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณทางเข้า
กลุ่มบ้าน นายจารึก        
รถหวั่น   

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม น้ำขังภายใน
ตำบลคลองเรือ 

กว้าง 50 เซนตเิมตร 
ยาว 55 เมตร 
ลึก 50 เซนตเิมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

120,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

สภาวะน้ำท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างวางท่อ
รางระบายนำ้ บริเวณ
ทางเข้ากลุ่มบ้านนาย
ไพเราะ อันดาราหมู่ที่ 1  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม น้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

กว้าง 50 เซนตเิมตร 
ยาว  90 เมตร 
ลึก  50 เซนติเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

250,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

สภาวะน้ำท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ บริเวณ
ทางเข้ากลุ่มบ้าน 
นายพร   ภู่ทอง หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม น้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

กว้าง 50 เซนตเิมตร 
ยาว 63 เมตร 
ลึก 50 เซนตเิมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

150,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

สภาวะน้ำท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า
ซอยกลุ่มบ้าน นายสุรชัย  
นำโชคสัมฤทธ์ิ หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 76 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

- 150,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ 
สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางรางระบายน้ำ 
เข้าซอยกลุ่มบ้านนาง
แดง  ผลประเสริฐ   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 89.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บริเวณกลุ่ม
บ้านนายศรสีุนันท์   
บุญสา หมู่ที่ 1   

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม น้ำขังภายใน
ตำบลคลองเรือ 

กว้าง  50 
เซนติเมตร 
ยาว 90 เมตร 
ลึก 50 เซนตเิมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- 250,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

สภาวะน้ำท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยบ้านนาย
พงศ์กร บุญทวี       
หมู่ที่ 2 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 33 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด         

- 150,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ 
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำกลุ่มบ้าน
นายสมัย  พงษ์ภมร  
ถึงบริเวณป้ายที่ทำ
การผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำ
ขังภายในตำบล
คลองเรือ 

กว้าง 50 เซนตเิมตร 
ยาว 153 เมตร 
ลึก 50 เซนตเิมตร 

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบทางภาวะน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
เก็บกักน้ำบริเวณ
คลองหนองไทร 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ - - - 500,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้ในการ 
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้าน น.ส.
วิเชียร  แก้วสำอางค์  
หมู่ที่ 3  

เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงถนน
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ใช้งานได้ให้กับ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 173 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

400,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
เส้นบ้านนางแตม้  
วงษ์เพ็ง หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงถนน
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ใช้งานได้ให้กับ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการ
สัญจร 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณกลุ่มบ้าน 
นางชมัด บุญมี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 143 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

- 380,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ 
สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้าน 
นายเริ่ม แพงท้าว หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 63 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - 150,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ 
สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
กลุ่มบ้านนางระเบียบ  
สุมารทอง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ 
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

16 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้านนาย     
สมทรง  คุ้มครอง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 121 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

- 250,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ 
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านลุงเงิน  
แก้วคง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 116 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- - 240,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

18 โครงการติดตั้งราว
สะพาน สายบ้านนาง
มะลิ   
ลายคราม  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ยาว 33 เมตร 
สูง 1 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- 66,000 - - - จำนวนพื้นทีท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งราว
สะพาน บริเวณสาย
ฟาร์มไกเ่ฮียย้ง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ยาว 18 เมตร 
สูง 1 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- 50,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

20 โครงการติดตั้งราว
สะพาน บริเวณสายข้าง
วัดเขาแก้วธรรมาราม  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ยาว 14 เมตร 
สูง 1 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด           

- 28,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายบ้านนาง
ทองสุก  ใจเนตร  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - - 400,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

22 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส สายวัดเขา
แก้วธรรมาราม 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 9 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางสาคร    
โพธิ์จินดา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- 400,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณรอบบึงหนอง
แบนจาก บริเวณบ้าน
นางจรูญ บุญธรรม ถึง
หน้ากำไรรสอร์ท  
หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
กำไรรสีอร์ท รอบบึง
หนองแบน (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ท่ี 5 
จุดที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
เมี้ยน  ขันธวุฒิ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - 250,000 - - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร และ
ได้รับปลอดภัย
มากขึ้น
ประชาชนไดร้ับ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

27 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้านนาง
หยาด สุขสบาย  
หมู่ที่5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - - 150,000 - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณรอบบึงหนอง
แบน หมู่ที่ 5 
(ต่อจากของเดิม  
จุดที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หน้า  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - - 500,000 - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้าน 
นางอุษณา  สิงใส 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 42 เมตร 
หน้า  0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - - 100,000 - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

30 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยวิธีเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติก ถนน 
บริเวณประตูน้ำ หมู่ที่ 
6 จนถึงบริเวณ กลุ่ม
บ้าน นางบุญช่วย  
พรรแหง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา  0.05 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ 
สะดวก และมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

31 โครงการซ่อมแซมฝาย
น้ำล้นบริเวณกลุ่มบ้าน
นางเจริญ แดงสม
สะอาด หมู่ที่ 7 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 7 
ตำบล 

คลองเรือ 

500,000 - - - - ประชาชน ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การ อุปโภค-บรโิภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

32 โครงการซ่อมแซม
ขยายสะพานบริเวณ
บ้านนางนุจรี เอี่ยมยิ่ง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ที่ 7 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 500,000 - -  ประชาชน ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มบ้านนางลดัดา   
ขำกระจ่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 11 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- - 50,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ 
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางยุพิน    
เข็มกลัด หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 270 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

35 โครงการวางท่อระบาย
น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักบริเวณกลุ่ม
บ้านนายทวี  ไชยกุล หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้น้ำไดไ้หล
ได้สะดวกไม่เกดิ
น้ำท่วมขัง 

ยาว 148 เมตร  
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

น้ำไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

36 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บริเวณข้างบ้าน นางพร  
ซุนฮิม  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 143 เมตร 
หนา 20 เซนติเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด    

200,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายฉลอง  แพงสอน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- 300,000 - - - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายอังคาร  แพงสอน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

400,000 - - - - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
กลุ่มบ้านนายระเด่น  
บุญท้วมถึงกลุ่มบ้าน 
นายเสน่ห์  กลิ่นแก้ว 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 95 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

- 200,000 - - - จำนวนหมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
. 
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แบบ  ผ.02 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณกลุ่มบ้านนายจำรัส  
ร้อยพิมพ์ถึงกลุ่มบ้านนาย
มนัส  บุญมา หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 107 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- - 350,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ำจาก
บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญมี  
เภาดีถึงกลุม่บ้านนางน้อย   
มาทำ หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 106 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

400,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

42 โครงการขยายไหล่ทาง จุด
ที่ 2 เส้นคลองไทร-     
เขาแก้ว จากแยกทองอยู่ 
ถึงบริเวณบ้านเกา่นาย
ดอกดิน  กา้นพลู หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อเป็นการขยาย
ไหล่ทางให้มีความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการ
สัญจร  

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไดร้ับ
ความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

43 โครงการซ่อมแซมประตู
ปิด – เปิด ระบายน้ำ
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
ดอกดิน  ก้านพูล หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้ำชะลอน้ำไว้
ใช้ได้ 

หมู่ที่ 9 ตำบล
คลองเรือ
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- - 300,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดม้ีน้ำ
ใช้เวลาเกิดภยัแล้ง
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

44 โครงการขยายไหล่ทาง จุด
ที่ 1 เส้นคลองไทร – เขา
แก้ว จากบริเวณกลุ่มบ้าน
เก่านายดอกดิน ก้านพลู 
ถึงสามแยกหนองผัง  
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการขยาย
ไหล่ทางให้มีความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการ
สัญจร  

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 460 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- 450,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร และ
ได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

45 โครงการขยายสะพาน 
เส้นวิหารแดง-เขาแก้ว 
ชุมชนโรงเรียนวัดคลอง
ไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 25 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด         

- 2,000,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบล็อคคอนเวิรส์ 
ระบายน้ำ บริเวณกลุ่ม
บ้านนายสาย  ศรีมาลา 
หมู่ที 9 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ที่ 9 
ตำบลคลองเรือ 

- - 500,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการ อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

47 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด
ระบายน้ำกลุ่มบ้านนาย
เสน่ห์ เอี่ยมคง หมู่ที่ 9 
จุดที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 
 

หมู่ที่ 9 
ตำบล 
คลองเรือ 

- - - 500,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลสะดวกไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

48 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ำ เปิด- ปิด 
บริเวณกลุ่มบ้านนายเสน่ห์ 
เอี่ยมคง หมู่ที่ 9 จุดที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 
 

หมู่ที่ 9 
ตำบล 
คลองเรือ 

- - - - 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลสะดวกไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทางเข้ากลุ่มบ้าน 
นายพัน  จันทร์งาม 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
กำหนด 

5๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

50 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ำฝายน้ำล้น  บริเวณบ้าน
นายประเชิญ  จันทา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ใน
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

 หมู่ที่ 10 
ตำบล 
คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
 

 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

51 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ำ ฝายน้ำล้น บริเวณกลุม่
บ้านร้อยตำรวจตรีบรรจง 
บุญจันทร์ หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 
 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 
คลองเรือ 

- - - 500,000 - ประชาชน น้ำไหลสะดวกไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน ถนนลูกรัง เลยีบคัน
คลองสาธารณะพร้อม
วางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 
10 จากกลุ่มบ้าน     
นางจรูญ  ลลีะออง ถึง
กลุ่มบ้านนายลิขิต เขียว
สุภาพ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 540 เมตร 
ลึก 20 เซนตเิมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ สะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

53 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัสท์ติก ถนน 
บริเวณ สุดเขตแดน หมู่
ที่ 10 จนถึงบริเวณกลุม่    
บ้านนายบุญธรรม  
ประตูนลิ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 320 เมตร 
ลึก 0.05 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ สะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

54 โครงการติดตั้ง 
การ์ดเรล บรเิวณกลุ่ม
บ้านนายโพธ์ิ บุญยรัตน์
พันธ์ (แอ่นมะค่า)  
หมู่ที่ 10 

เพื่อป้องกัน
อันตรายในการ
ขับข่ีรถที่อาจ
เกิดขึ้นในการ
สัญจรไปมาใน
พื้นที่ หมู่ที่ 10 

พื้นที่ หมู่ที่ 10 200,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

55 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง กลุ่มบ้าน 
นายแสงสรุีย์ จันทา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา ของ
ประชาชน 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
หนา 20 เซนติเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

300,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ สะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบคันคลองหัวช้าง
ต้นทางถนนคลองหัวช้าง-
ห้วยกรวด หมู่ที่ 10 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา ของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 557 เมตร 
หนา 20 เซนติเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

500,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ สะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บริเวณบา้นนายมนู  เขียว
สุภาพ (ต่อจากของเดมิ)  
หมู่ที่ 10 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา ของ
ประชาชน 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว  83 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด         

- 300,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความ สะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

58 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเลียบลำราง
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คลองหัวช้าง สายเส้น
หลังบ้าน รตอ.บรรจง        
บุญจันทร ์
จากถนนลาดยางสาย
บ้านยางคู่- คลองหัว
ช้าง ถึงกลุ่มบ้าน 
ผู้ใหญ่สังวาลย์  
คชประเสริฐ หมู่ที่ 10 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 20 เซนติเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด         
 

- - - - 400,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

59 โครงการก่อสร้างเท
ลานปูนเอนกประสงค์ 
บริเวณวดัคลองหัวช้าง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ที่ 10 ตำบล
คลองเรือ 

1,500,000 - - - 1,500,000 จำนวนลาน
คอนกรีต ท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

60 โครงการก่องสร้างฝาย
กั้นน้ำ ฝายน้ำล้น 
บริเวณบา้นนายหยดุ 
แช่มประเสริฐ หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
และทำการเกษตร 
ของประชาชน 

หมู่ที่ 10 
ตำบลคลองเรือ 

- 500,000 - - - จำนวนพื้นที่ท่ี
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

61 โครงการเสรมิขยาย
ถนนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ในการสัญจรไป-
มา และสามารถ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได ้

เสรมิขยายถนน
ในตำบลคลอง
เรือ หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 10 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวนถนนท่ี
ขยายในตำบล
คลองเรือ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

62 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนทุก
สายในตำบลคลองเรือ 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนทุก
สายทุกประเภท
ในตำบลคลองเรือ
ให้อยู่ในสภาพด ี

ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนทุก
สายทุกประเภท
ในตำบลคลอง
เรือให้อยู่ใน
สภาพด ี

5,000,000 5,000,000 5,000,00 5,000,000 5,000,000 จำนวนถนนท่ี
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

63 โครงการซ่อมแซม
ประตูกั้นน้ำ,ฝายน้ำ
ล้น 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีฝ่าย
น้ำล้นสำหรับกัก
เก็บน้ำไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝาย       
น้ำล้นภายในตำบล
คลองเรือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ใน
ตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อช่วยให้
สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง เพ่ือให้
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค 
การเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

64 โครงการก่อสร้างวาง
ระบบ ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ 
ระบายน้ำในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
และสญัจรไปมา 

1.ปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อส่งน้ำ/ระบายน้ำ
ทั้งตำบล 
2.ก่อสร้างวางระบบ
ท่อส่งน้ำระบายน้ำ
ทั้งตำบล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พื้นที่ใน
ตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ำได้
สะดวก ไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

65 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานและ
คอสะพาน 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและคอ
สะพานในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนพื้นที่
ปรับปรุง
และ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

66 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมที่ทำการ 
อบต.คลองเรือ พร้อม
การตกแต่งภายใน 

เพื่อใช้ในการ
จัดการประชุม 
และจัดกจิกรรม
ต่างๆ ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล    
คลองเรือ และ
หน่วยงานต่างๆ 

ทีทำการ อบต.คลอง
เรือ 

6,000,000 - - - - จำนวน 1 
หลัง 

ใช้ในการ
ประชุมต่างๆ
และทำ
กิจกรรมต่าง
ใน อบต. เช่น
ประชุม
พนักงาน 
ประชุมสภา 
เป็นต้น 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

67 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทำการ อบต. 
คลองเรือ 

เพื่อให้มีความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี และ
การให้บริการ
ประชาชนไดม้ี
ความสะดวกใน
การรับบริการตา่ง 
ใน อบต. 

อบต.คลองเรือ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ที่ทำการ
อบต.คลอง
เรือ 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีได้
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
อย่างเป็น
ระบบ 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

68 โครงการปรับปรุงที่
จัดเก็บเอกสาร  
ของ อบต.คลองเรือ 
(ท่ีทำการ อบต.คลอง
เรือหลังเก่า) 

เพื่อให้สามารถ
เก็บเอกสารได้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ที่จัดทำเอกสารหลัง
เก่าใน อบต.คลอง
เรือ 

- 500,000 - - - จำนวน 1 
แห่ง 

เพื่อเป็นการ
เก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

69 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

เพื่อให้สามารถ
อำนวยความ
สะดวกให้แก่เด็ก
ในการเรียนการ 
สอน มีความ
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะมาก
ขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน     
1 ท่ี  

เด็กมีความ
สะดวกในการ
เรียนการสอน
มี
สภาพแวดล้อ
มที่ด ี

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

70 โครงการเทคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. คลองเรือ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการต่างๆ 
สำหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. คลองเรือ 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ใน อบต.คลอง
เรือ 

500,000 - - - - พื้นที่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
คลองเรือ 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

71 โครงการก่อสร้าง
ป้ายช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อกำหนด
ขอบเขตสถาน
ที่ตั้งให้มีความ
ชัดเจน 
 มีความปลอดภัย
และถูกต้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำตำบล 
คลองเรือ 

 

100,000 - - - - ประชาชน 
เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ประชาชน
ทราบสถาน
ที่ตั้ง  เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

72 โครงการก่อสร้าง
ป้ายช่ือที่ทำการ
อบต. คลองเรือ 

เพื่อกำหนด
ขอบเขตสถาน
ที่ตั้งให้มีความ
ชัดเจน 
 มีความปลอดภัย
และถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

ที่ทำการ อบต. 
คลองเรือ 

 

500,000 - - - - อบต.คลองเรือ 
 

ประชาชน
ทราบสถาน
ที่ตั้งชัดเจน  มี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 หลัก 

73 โครงการต่อเติม
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม อาคาร 
ศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัย 
พร้อมอาคารจอดรถ 
 

เพื่อต่อเติม
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  ศูนย์
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้ใช้งานได้
และจัดเก็บ
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้เป็น
ระเบียบ สะดวก 
รวดเร็วต่อการใช้
งาน  

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคลอง
เรือ 

500,๐๐๐ - - - - ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย 

ศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัยมีการ
จัดวางและ
จัดเก็บเครื่องมือ 
เครื่องเป็น
ระเบียบ มีความ
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการใช้งาน
ได้มากข้ึน 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

74 โครงการก่อสร้าง
อาคารที่จอดรถ 
ของ อบต.คลองเรือ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ในการจอดรถ
รถยนต์ สำหรับผู้
มาติดต่อราชการ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคลอง
เรือ 

500,๐๐๐ - - - - จำนวนที่จอด 
1 แห่ง 

มีสถานท่ีบริการ
สำหรับจอด
รถยนต์ให้ผูม้า
ติดต่อราชการ 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

75 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-
10 

เพื่อภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

หมู่ที่ 1-10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่ท่ี
ดำเนินการ 

ถนนมีความภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสะบาย 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 75 โครงการ - - 33,220,000 21,874,000 
 

16,240,000 
 

16,550,000 
 

14,800,000 
 

- - - 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต  
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืชบริเวณลำคลอง หมู่
ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

 
หมู่ที่ 1 

500,000 
 
  

500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบทางภาวะ
น้ำท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

2 โครงการขยายเขตประปา
พร้อมวางท่อเมนประปา
เส้นข้างบ้านนางทองสุก  
คำแพง หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำประปาให้
เพียงพอและ
เข้าถึงทุกหลังคา
เรือน 

ระยะทาง 147 50,000     จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบทางภาวะ
น้ำท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 

              

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืชบริเวณจากด้านหลัง
ประตรูะบายนำ้ตลอดเส้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

หมู่ที่ 3 ตำบล
คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบทาง
ภาวะน้ำท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการติดตั้งป้ายและ
สัญญาณไฟจราจร  
บริเวณทางแยกกลุ่มบ้าน
สำลี  ไม้แดง หมู่ท่ี 3 

เพื่อติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตือนอันตราย 
บริเวณทางโค้ง
ให้กับประชาชน 

หมู่ที่ 3 ตำบล
คลองเรือ 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร  พร้อมป้าย
สัญญาณไฟจราจร จาก
บริเวณหมู่ที่  3  จนถึง
บริเวณหมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ช่วงเวลากลางคืน 

หมู่ที่ 3 – 6  
ตำบลคลองเรือ 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

              

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่าง รอบอ่างเก็บน้ำ
เขาแก้ว หมู่ที่ 4 

เพื่อให้แสงสว่างแก่
ประชาชนในการสญัจร
ไปมา 

ติดตั้งไฟ
สาธารณะ 

100,000     ไฟสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในทรัพย์สินและ
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืชบริเวณอ่างเก็บ
น้ำเขาแก้วและบริเวณ
คลองห้วยกรวด หมู่ที่ 
4 

เพื่อขุดลอกกำจัดวัชพืช
อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว ให้
ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้
ใช้และสะดวกต่อการสูบ
น้ำไว้บริโภค-อุปโภค ใน
ตำบลคลองเรือ 

หมู่ที่ 4 ตำบล
คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ต่อ
การบริโภคและ
อุปโภค ในตำบล 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

8 โครงการขุดลอกคลอง
สีเสยีดและกำจดั
วัชพืชในบึงหนองแบน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และน้ำขังภายในตำบล
คลองเรือ 

หมู่ที่ 4 ตำบล
คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบทาง
ภาวะน้ำท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

              

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างสาธารณะซอย
กลุ่มบ้านนายบญุ 
ปานหม่อน หมู่ที่ 6 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

ระยะทาง 100 
เมตร 

150,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทางถนนมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

10 โครงการติดตั้งป้าย
และกระจกพร้อม
สัญญาณเตือน
อันตราย  บริเวณกลุ่ม
บ้านนายวินัย   
วงษ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 

เพื่อติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตือนอันตราย 
บริเวณทางโค้งให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๖ 
ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืชเส้นข้างวัด
หนองไทร หมู่ที่ 6 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพืชแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำขังให้
ลำคลองสะอาดน้ำ
ไหลสะดวก 

หมู่ที่ ๖ 
ตำบล 

คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

น้ำไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

              

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งป้าย
และสญัญาณไฟ
จราจร  บรเิวณกลุ่ม
บ้านนางลัดดา  โคก
เย็น หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตือนอันตราย 
ให้กับประชาชน 

หมู่ที่ 7 
ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

13 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืชจาก หมู่ที่ ๗ ถึง 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพืชแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและน้ำขัง
ให้ลำคลองสะอาด
น้ำไหลสะดวก 

หมู่ที่ ๗ ถึง   
หมู่ที่ ๓ ตำบล

คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลำคลอง
จำนวน

หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

 

น้ำไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
เตือนอันตรายบริเวณ
ทางโค้งพร้อมกระจก
โค้งติดตั้ง  บริเวณ
ทางแยกหมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตือนอันตราย บริเวณ
ทางโค้งให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๗    
ตำบลคลองเรือ 

- - 
 

200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

15 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
เตือนอันตรายบริเวณ
ทางโค้งพร้อมกระจก
โค้งติดตั้ง  บริเวณ
กลุ่มบ้านนางจักจัน๋    
สังข์น้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตือนอันตราย บริเวณ
ทางโค้งให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๗    
ตำบลคลองเรือ 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเตือนอันตรายบรเิวณ
ทางโค้งพร้อมกระจกโค้ง
ติดตั้ง  บริเวณกลุม่บ้านนาง
อัมรา  รามพิชัย หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตือนอันตราย บริเวณ
ทางโค้งให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๗ 
ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

17 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
ทางแยกบริเวณสายบ้าน
นางนุจรี  เอี่ยมยิ่ง หมู่ที่ 7 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งกระจก
โค้ง จำนวน 

1 จุด 

- - 10,000 - - จำนวน 1 
จุด 

หมู่ที่ 7 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช
บริเวณกลุ่มบ้านนายสมคิด  
แสงสง่า หมู่ท่ี 8 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพืชแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำขังให้ลำ
คลองสะอาดนำ้ไหล
สะดวก 

หมู่ที่ 8  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

น้ำไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

19 โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช
บริเวณคลองหน้าบ้านนาย
เชื้อ สุขเจริญ หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพืชแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำขังให้ลำ
คลองสะอาดนำ้ไหล
สะดวก 

หมู่ที่ 8  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

น้ำไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืชบริเวณเส้น
คลองห้วยกรวด
บริเวณหมู่ที่ 9 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพืชแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำขังให้ลำ
คลองสะอาดนำ้ไหล
สะดวก 

หมู่ที่ 9 
ตำบล 

คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

น้ำไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

21 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 9 ทุกเส้น 

เพื่อป้องกันวัชพืช 
และสิ่งปฏิกูล ในการ
กีดขวางทางระบายน้ำ 

หมู่ที่ 9 
ตำบล 

คลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ไม่มีวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในลำคลอง 
น้ำสามารถระบาย
ได้สะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 
 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะประโยชน์ 
คลองหัวช้าง  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

  หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

23 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพืช สายบ้านยางคู่  
หมู่ที่ 5 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพืชแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำขังให้ลำ
คลองสะอาดนำ้ไหล
สะดวก 

  ในพื้นที่ตำบล
คลองเรือ 
หมู่ที่ 5 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

น้ำไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 
 

โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างสาธารณะบริเวณ
กลุ่มบ้านนายมนู    
เขียวสุภาพ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

  หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

1๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทางถนนมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

25 โครงการขุดลอกคลองลำ
รางที่สาธารณะบริเวณ
กลุ่มบ้านนายพัน ไพศาล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
 
                                       

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 โครงการขยายเขตวาง
แนวท่อประปาบริเวณ
กลุ่มบ้านนางสวง   
เรืองเงิน หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภคและบรโิภค 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

150,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

27 โครงการขยายเขตวาง
แนวท่อประปาบริเวณ
กลุ่มบ้านนายธนา เจรญิ
จิตร หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภคและบรโิภค 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

150,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขตวาง
แนวท่อประปาบริเวณ
กลุ่มบ้านนายนคิม   
สอยสระ หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำในการ

อุปโภคและบรโิภค 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

200,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

29 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างสาธารณะบริเวณ
เลียบคันคลอง 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ทางถนนมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
บริเวณกลุ่มบ้านนาง
จรูญ  ลลีะออง  หมู่ที่ 
10 

 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ  

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

1๐0,๐๐๐ - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ทางถนนมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

31 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเลียบคัน
คลองห้วยกรวดถึง
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
ลิขิต เขียวสุภาพ หมู่ที่ 
10 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

1๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

32 โครงการขยายท่อเมน
ประปาบริเวรกลุ่มบ้าน
นายชา  เขียวสุภาพ   
หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ
น้ำประปา 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

150,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
และทั่วถึง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ      
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 โครงการติดตั้งป้าย
บอกทาง เส้นทางการ
ท่องเที่ยว หมู่ที่  
1-10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

หมู่ที่ 1 - 
10 

ตำบล 
คลองเรือ 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ในการเดินทาง
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

34 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนคัน
คลองห้วยกรวดถึง
กลุ่มบ้านนางจรญู     
ลีละออง หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าให้ท่ัวถึงทุก
หลังคาเรือน 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 5๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนใน
ตำบลคลอง
เรือมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

35 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ   
สายกลุม่บ้านนายมนู   
เขียวสุภาพ  หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 5๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทุก

หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

36 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ    
สายกลุม่บ้านนายบญุ
ธรรม  ประตูนิล  หมู่ที่ 
10 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 5๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทุก

หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ    
สายกลุม่บ้านนางสวง   
เรือนเงิน หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 5๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทุก

หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

38 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ  
สายกลุม่บ้านนาย
ประมาณ รุ่งเรือง ถึง
กลุ่มบ้านนางสำเนียง 
อินเปีย หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 

หมู่ที่  10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 5๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทุก

หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง 
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะใน
ตำบลคลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

40 โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชนและ
การวางผังชุมชน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความรู้ในการจดัทำผัง
เมืองรวมชุมชนงาน 
อาคารงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภมูิ
ทัศน์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผังเมือง
และด้านช่าง ร่วมมือ
กับชุมชนในการวาง
และจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ใช้ที่ดิน
ถูกต้องตาม 
พรบ. ผังเมืองฯ 
จำนวน 1 
ตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ตำบลที่

ดำเนินการ 

การควบคุม
อาคารและที่ดิน
ง่ายขึ้นถูกต้อง
ตาม พรบ. ผัง
เมืองฯ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 40 โครงการ - - 7,970,000 
 

9,120,000 
 

8,030,000 
 

6,620,000 
 

6,620,000 
 

- - - 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต  
   1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.3 แผนงานพาณิชย์  
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แบบ  ผ.02 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล
ติดตั้งถังแชมเปญพร้อม
ถังกรองน้ำ กลุ่มบ้าน
นายชาติ  ชูนาม หมู่ที่ 
4 

เพื่อขยายเขต
และผลิตประปา
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 4 
ตำบล 

คลองเรือ 

900,000 - - - - จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนใน
เขต อบต.มี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
กิจการประปา 

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล
ติดตั้งถังแชมเปญพร้อม
ถังกรองน้ำ สายบ้าน
นายจำรสั              
ตามประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อขยายเขต
และผลิตประปา
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 4 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 900,000 - - - จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนใน
เขต อบต.มี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
กิจการประปา 
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แบบ  ผ.02 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลติดตั้งถังแชม
เปญพร้อมถังกรองน้ำ  
บริเวณบา้นนาย
สมนึก สดุใจ หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตและ
ผลิตประปาให้
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

หมู่ที่ 8 
ตำบล 

คลองเรือ 

900,000 - - - - จำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนในเขต 
อบต.มีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
กิจการประปา 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ตดิตั้งถังเชม
เปญพร้อมถังกรองน้ำ 
บริเวณบา้น 
นางจำลอง   คลองตา
เคียน  หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตและ
ผลิตประปาให้
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

หมู่ที่ ๘ 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 900,000 - - - จำนวน  
1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
กิจการประปา 
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แบบ  ผ.02 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณกลุ่ม
บ้านนายไพรตัน์    
ก้านพลู หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายเขต
และผลิตประปา
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 9 
ตำบล 

คลองเรือ 

400,000 - - - - จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 
กิจการประปา 

6 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณกลุ่ม
บ้านนายเสนห่์     
เอี่ยมคง หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายเขต
และผลิตประปา
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 9 
ตำบล 

คลองเรือ 

400,000 - - - - จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 
กิจการประปา 

7 โครงการเจาะบาดาล
ติดตั้งถังแชมเปญ
พร้อมถังกรองน้ำ   
กลุ่มบ้านนายโพธิ์ 
บุญยรตัน์พันธ์ หมู่ที่ 
10 (แอ่นมะค่า) 

เพื่อขยายเขต
และผลิตประปา
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 400,000 - - - จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในเขต 
อบต.มีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
กิจการประปา 
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แบบ  ผ.02 

  
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณบา้น
นางพัน หินผา หมู่ที่ 
10 

เพื่อขยายเขต
และผลิตประปา
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 400,000 - - - จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
กิจการประปา 



 
 
 
 
.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

106 
 
 

แบบ  ผ.02 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณกลุ่ม
บ้านนายใบ กวยเมี้ยน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 400,000 - - - จำนวน 
1 แห่ง 

 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลติดตั้งถังแชม
เปญพร้อมถังกรองน้ำ  
บริเวณกลุ่มบ้าน    
นายชา เขียวสุภาพ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ที่ 10 
ตำบล 

คลองเรือ 

- 900,000 - - - จำนวน 
1 แห่ง 

 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 10 โครงการ - - 2,600,000 
 

3,900,000 
 

- - - - - - 



 
                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรือ 

         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 

                1.ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสรมิการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

                1.1แผนงานงบกลาง 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
พิบัติและสาธารณภยั
ต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัพิบัติ สาธารณภัย 
ต่างๆ กรณฉีุกเฉินจำเป็น
เร่งด่วน 

ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับ
ความ
เดือดร้อน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล
จากหน่วยงาน 

สำนักปลดั 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับตำบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการดา้นสุขภาพ 

ส่งเสริม
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 
จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ตำบล
คลองเรือ 

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้ง
ที่อุดหนุน 

ผู้สูงอายุใน
ตำบลคลอง
เรือมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

4 โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพความ
พิการในพื้นที่
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อให้ผู้พิการในพื้นที่
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้แก่
คนพิการใน
พื้นที่ตำบล
คลองเรือ 

3,000,000 
เงินอุดหนุน 

3,000,000 
เงินอุดหนุน 

3,000,000 
เงินอุดหนุน 

3,000,000 
เงินอุดหนุน 

3,000,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนผู้
พิการที
ได้รับเบี้ย 

ผู้พิการใน
พื้นที่ได้รับ
การจัด
สวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

5 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ใน
พื้นที่ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์
ในพื้นที่ตำบล
คลองเรือ 

150,000 
เงินอุดหนุน 

150,000 
เงินอุดหนุน 

150,000 
เงินอุดหนุน 

150,000 
เงินอุดหนุน 

150,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวน
ผู้ป่วยเอดส์
ทีได้รับเบี้ย 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
พื้นที่ได้รับ
การจัด
สวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

รวม 5 โครงการ - - 13,900,000 
 

13,900,000 
 

13,900,000 
 

13,900,000 
 

13,900,000 
 

- - - 
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แบบ  ผ.02 



 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
               1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมศาสนา การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
               1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ตำบลคลองเรือ  
 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับเจ้าหนา้ที่ศูนย์ฯ 
พนักงาน ผู้นำ ชุมชน ตำบล
คลองเรือ 

อบต.คลองเรือ 50,000 ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐ เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์และ
พนักงาน
ท้องถิ่น ผู้นำ
ชุมชน 
ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ 
อปพร.และ
พนักงานท้องถิ่น
มีความพร้อมใน
การเตรียมการ
และการป้องกัน
สาธารณภัยใน
ตำบลคลองเรือ 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง 
หรือฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

เพื่อให้ศูนย์ อปพร.
ตำบลคลองเรือมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่นได ้

สมาชิก อปพร. 
ประชาชน ตำบล
คลองเรือ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สมาชิก อปพร.
ประชาชน 
ตำบลคลองเรือ 

 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้  ความ 
เข้าใจและ
สามารถ 
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

สำนักปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ  

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสา
ธารณภัย 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
และประชาชน 
ตำบลคลองเรือ 
ทั้ง   ๑๐  หมู่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ที่ได้รับ
ฝึกอบรม  

จิตอาสาภัยพิบัต ิ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดการสาธารณ
ภัย 

สำนักปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น
เทศกาลสงกานต์   
เทศกาลปีใหม ่

จุดตรวจเทศกาล 
จำนวน 1 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
 

 

ประชาชน ได้รบั
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงา 
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 4 โครงการ - - 320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

- - - 
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แบบ  ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ชุมชนของ
องค์การบริหารส่วน   
ตำบลคลองเรือ    

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 
ตำบลคลอง
เรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชามี
ความรู้และได้
พัฒนาตนเอง 

กองการศึกษา 
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลา้
แสดงออกและแสดงความคิดเห็น 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 
ตำบลคลอง
เรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและ
เยาวชนกล้า
แสดงออกและ
แสดงความ
คิดเห็น 

กองการศึกษา 
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 
 

โครงการศูนย์ กีฬาเยาวชน
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
ออกกำลังกายห่างไกล
ยาเสพตดิ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 
ตำบลคลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
 

 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีความ
รักความสามัคคี  

กองการศึกษา 
และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆและวันสำคญัของ
ทางราชการ 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐพิธี
ทางศาสนา วันสำคญั
ต่างๆ ของทางราชการ 
เช่น วันปิยะมหาราชฯ 

-ประชาชน 
-พนักงาน/
ข้าราชการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชน 

หน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมรัฐพิธีทาง
ศาสนาและวัน
สำคัญต่างๆ ทาง
ราชการเป็น
อย่างดี 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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114 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการจดัพิธี
ทางศาสนา  
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
ต่างๆ 

เพื่อจัดทำพิธีทางศาสนา  
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยต่างๆ เช่นวันวิ
สาขบูชา วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษาและวัน
สงกรานต์ เป็นต้น 

ประชาชน    
๑๐  หมู่บา้น 
ตำบลคลองเรือ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนท้ัง   ๑๐  
หมู่บ้านได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการปฏิบัติ
ธรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมตำบล
คลองเรือ 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับประชาชนตำบล
คลองเรือ 

ประชาชน    
๑๐  หมู่บา้น 
ตำบลคลองเรือ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติในเขต
พื้นที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อให้เด็กศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก และ
เด็กในเขตพื้นท่ี ตำบล
คลองเรือ ได้มีโอกาส 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จำนวน ๑แห่ง 
ตำบลคลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
เด็กในพ้ืนท่ี 
อบต. 
คลองเรือ 

เด็กเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
คลองเรือ ได้มีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

8 โครงการ
กระบวนการเรียนรู้  
สู่การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตำบล
คลองเรือ 

เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาด้านการศึกษา  
จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนในเขต
บริการและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลคลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครู
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

 ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการ     
พัฒนาการให้มีความ
พร้อมด้านการศึกษา 

กองการศึกษา 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริมนม
ให้กับเด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และนักเรียน
ของโรงเรียนในเขต
บริการของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล  
คลองเรือ 

เพื่อให้เด็กศูนย์
และเด็กนักเรยีน
ได้รับอาหารเสรมิ
นมที่เป็นไปตาม
ระบบ 

จำนวน  ๑ 
ศูนย์และ
จำนวน  ๔ 
โรงเรียน 

๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ เด็กศูนย์และเด็ก
นักเรียนในเขต

บริการ 

เด็กศูนย์และเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 

กองการศึกษา 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.คลองเรือ 

- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
- ค่าพัฒนาการจัด
การศึกษา 
- ค่าหนังสือ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.  คลองเรือ 
 

 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 จำนวนเด็กท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

สถานศึกษา
ได้รับการ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการ
จัดกิจกรรมในวัน
สำคัญของชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

เพื่ออุดหนุนให้กับท่ี
ทำการปกครอง
อำเภอวิหารแดง ใน
การจัดกิจกรรมใน
วันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

ที่ทำการปกครอง
อำเภอวิหารแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อำเภอวิหารแดง ทำให้ประชาชนมี
จิตสำนึกในความเป็น
ไทยและได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
ชาติศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

กองการศึกษา 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 

 
 

 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีน
ในเขตบริการของ 
อบต.คลองเรือ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีนใน
ตำบลคลองเรือ 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต 
อบต.คลองเรือ 
จำนวน 3 
โรงเรียน  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กนักเรยีนใน
เขตบริการ 
อบต.คลองเรือ 

เด็กนักเรยีนใน
เขตบริการได้รับ
อาหารกลางวัน
อย่างครบถ้วน 

กองการศึกษา 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

13 โครงการเยาวชน 
ประชาชน 
สัมพันธ์ต้าน     
ยาเสพตดิของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อเป็นการจัด
แข่งขันกีฬาและ
สร้างความสามัคคี 
ปองดองและป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ
ตำบลคลองเรือ 

จำนวนหมู่บ้าน
ในตำบลคลอง
เรือ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมการ
อบรม 

ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคค ี

กองการศึกษา 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 

แบบ  ผ.02 



 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
องค์ความรู้ สู่
พัฒนาการลูกรัก 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพองค์ความรึ
ความสำเร็จด้าน
การศึกษาให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองเรือ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.คลอง
เรือ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
คลองเรือ 

เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. คลอง
เรือ ไดร้ับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
ความสำเร็จ
ด้านการศึกษา 

กองการศึกษา 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 14 โครงการ - - 10,740,000 
 

10,740,000 
 

10,740,000 
 

10,740,000 
 

10,740,000 
 

- - - 

 
 
 
 

120 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  1.4 แผนงานสาธารณสุข  
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อกำจัดยุงลายและ
ป้องกันไข้เลือดออก 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 
 

ประชาชน
ปลอดภัยและ
ห่างไกล
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการควบคมุ
ป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

เพื่อควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชน
ปลอดจากโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก 

ตำบล 
คลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ทำให้พื้นที่
ตำบลคลองเรือ
มีอากาศท่ี
บริสุทธ์ิ ไมม่ี
มลพิษ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ
ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

เพื่อป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(โควิด 19) 

ตำบล 
คลองเรือ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ทำให้ประชาชน
ตำบลคลองเรือ
ปลอดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
 (โควิท 19) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้องฯ 

5 โครงการบริหาร
จัดการระบบการ
ดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 
อบต.คลองเรือ 

เพื่อการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่
มีภาวะพึ่งพิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตำบล 
คลองเรือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ทำให้ผู้สูงอายุ
และบุคคลอื่นที่
มีภาวะพึ่งพิงมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภยั
ไข้เจ็บ 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) 
และผู้นำชุมชน 
เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อและโรค
อุบัติใหม ่

เพื่อพัฒนา  
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และผู้นำชุมชน ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อและโรค
อุบัติใหม่  

อาสาสมัคร
สาธารณสุข     
(อสม.) และผู้นำ
ชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ี  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
มาตรฐาน  มาก
ขึ้น ในการ
ป้องกัน
โรคตดิต่อ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้อง 
 

7 โครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

เพื่อให้ได้มีทะเบียน
ข้อมูลสุนัขและแมว
ทำให้ปลอดภัยใน
ชีวิต 

ดำเนินการ
สำรวจข้อมลู
สุนัขและแมว 
หมู่ที่ 1 - 10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
สัตว์ใน
พื้นที ่

ได้มีการเก็บ
ข้อมูลทะเบียน
สุนัขและแมว 

กองสาธารณสุข
ฯและ
สิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
1-10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ยดึแนวทางใน
การดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำร ิ

สนับสนุนให้
หมู่บ้านดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 1-10  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความรู้
โครงการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่
เกี่ยวข้อง 

9 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อเป็นการ
ดำเนินการตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ 

ดำเนินการฉดี
วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า หมู่ท่ี 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุขฯ
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่
เกี่ยวข้อง 

รวม 9 โครงการ - - 1,040,000 
 

1,040,000 
 

1,040,000 
 

1,040,000 
 

1,040,000 
 

- - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมศาสนา การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
             1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการซ่อมแซมบ้านท่ีอยู่
อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมท่ี
อาศัย 

เพื่อช่วยเหลือพัฒนาที่อยู่
อาศัยห้องน้ำ และปรับ
สภาพแวดล้อม  ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่
พึ่ง 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พ่ึง 

ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พ่ึง ไดร้ับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 
 
 
 
 
 

โครงการช่วยเหลือผูสู้งอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผูม้ีรายได้
น้อย  คนไร้ที่พ่ึง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) 

เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายได ้
รับการช่วยเหลือให้สามารถ
ดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้
หลังจากได้รับผลกระทบฯ 
 
 
 
 
 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ครอบครัวที่
ได้รับ
ผลกระทบ 
Covid-19  

ครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบฯ  ได้รับ
การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐได้
ครอบคลมุครบถ้วน 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการค่ายครอบครัว เพื่อความสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างสมาขิกใน
ครอบครัวให้แน่น    
แฟ้นยิ่งขึ้น 

จำนวน 10 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัวใน
ตำบลคลอง
เรือ 

สมาชิกในครอบครัว
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และแน่นแฟ้นมากยิ่ง
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนันทนาการและ
กีฬาพ้ืนบ้านผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมทำร่วมกันลด
ภาวะการติดบ้าน 
 

จำนวน 10 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุใน
ตำบลคลอง
เรือ 

ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรม
ร่วมกับคนวัยเดียวกัน 
เป็นการสร้างความสุข
ทางจิตใจอีกช่องทาง
หนึ่ง 

กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 
 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตร ี

เพื่อสร้างบทบาทให้
สตรีในยคุปัจจุบันมี
ภาวะผู้นำมากขึ้น และ
มีบทบาทด้าน
การเมือง และมีความรู้
ในการป้องกันตนเอง
จากภัยสังคม  

จำนวน 10 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มสตรตีำบล
คลองเรือ 

สตรเีริ่มมี
บทบาททาง
การเมืองมาก
ยิ่งข้ึน 
และมึความใน
การป้องกัน
ตนเองจากภัย
สังคม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์
กายภาพบำบัด 

เพื่อให้คนพิการและ
ผู้สูงอายไุด้มีอุปกรณ์
ฟื้นฟูร่างกายให้
แข็งแรงและดีขึ้น และ
สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อุปกรณ ์

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
จำนวน  10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุและคน
พิการ  

 สามารถลด
ความเสีย่งและ
สถานการณ์การ
เป็นผู้ป่วยติด
เตียงได้มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 6 โครงการ - - 450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

- - - 
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                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมศาสนา การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
              1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิต
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากภยัพิบัติรวมถงึ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ท่ีถูกทอดทิ้งและขาด
คนดูแล เป็นต้น 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 
ตำบลคลอง
เรือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนใน
ตำลคลองเรือ 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
การ 
ช่วยเหลือ 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

2 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคญัของ
ชาติ   

เพื่อจัดโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย์อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งศาสนา 
พระมหากษตัริย์อันเป็นท่ียดึ
เหนี่ยวและเป็นศูนยร์วมจติใจของ
ประชาชน เช่น โครงการจติอาสา 
โครงการอบรมประชาธิปไตย เป็น
ต้น 

ประชาชน 
ตำบลคลอง
เรือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร่วมมือร่วมใจ
ปกป้องสถาบัน 
พระมหากษตัริย์
ซึ่งเป็นสถาบัน
สำคัญของชาติ   

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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    2566 2567 2568 2569 2570    

3 โครงการเวทีประชาคม
ตำบลคลองเรือ     

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน
แผนงานโครงการและ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานตาม
อำนาจหน้าที่ โดยใช้
แผนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดทำ
งบประมาณ  และให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนชุมชน 

ตำบลคลองเรือ 
จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน หรือตาม
สัดส่วนประชาคม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทำแผน โดย
ใช้แผนท้องถิ่น
เป็นแนวทางใน
การจัดทำ
งบประมาณ  
และให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
แผนพัฒนา
จังหวัด และแผน
ชุมชน 
 

สำนักปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
เสรมิสร้างความเข้าใจ 
ทัศนคติและจิตสำนึก 
ที่ดีงามในการอาศัยอยู่
ร่วมกันของประชาชน
ตำบลคลองเรือ 

กลุ่มเป้าหมายใน
ตำบลคลองเรือ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ใน
ตำบลคลองเรือ 

สำนักปลัดฯ 
และ
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในหมู่
นักเรียน เยาวชน และ
กลุ่มเสี่ยง 

นักเรียน เยาวชน
และกลุม่เสี่ยง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 
เกิดเครือข่ายใน
การเฝา้ระวัง 

สำนักปลัดฯ 
และ
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
อำเภอวิหารแดง 

เพื่ออุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอ
วิหารแดง ตาม
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด 
อำเภอวิหารแดง  

ที่ทำการปกครอง
อำเภอวิหารแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ในอำเภอ
วิหารแดง 
 
 

1. การทำงานของ
ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดอำเภอวิหารแดง 
(ศอ.ปส.อ.วิหารแดง) 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
ทราบถึงโทษและ
ผลเสียของยาเสพติด 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี  

เพื่ออุดหนุนให้กับ
สำนักเทศบาล
ตำบลวิหารแดง ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน  

สำนักเทศบาลตำบล
วิหารแดง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอ
วิหารแดง 
 

สามารถแก้ปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้การ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่
 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

รวม 7 โครงการ - - 325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

- - - 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากฐาน 
            1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรมและฝึก
อาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ 
คนพิการและประชาชน
ทั่วไป ในตำบลคลองเรือ 
 

เพื่อสร้างอาชีพให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และประชาชนท่ัวไปที่
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid-
19  เช่น. 
-การทำอาหาร 
-งานหัตถกรรม 
-งานช่าง 
-งานบริการ 
-งานคหกรรม 
-งานเกษตรกรรม 
-งานประดิษฐ์ 

จำนวน 10 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ และ
ประชาชนท่ัวไป
ในตำบลคลองเรือ 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้มโีอกาส
สร้างอาชีพ
ตามความถนดั
ของตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 

          1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เนต็ภายใน
สำนักงานและ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
ตำบลเพื่อ รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อบริการอินเตอร์เนต็
ภายในตำบลให้ได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง สำหรับ
รองรับประชาคมอาเซียน 

- จำนวน   ๑๐  
หมู่บ้าน 
ตำบลคลองเรือ 
- ที่ทำการ อบต.ค
ลองเรือ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
 
 
 

ประชาชนตำบล
คลองเรือ เข้าถึง
ระบบ
อินเตอร์เนต็รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ทันเหตุการณ์
มากขึ้น 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล    
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างผู้นำ
ชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่น  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้กับสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ 
เพิ่มทักษะในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีสภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างผู้นำ
ชุมชนและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของ
ท้องถิ่น 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้บริหาร,
สมาชิก,
พนักงานและ
ลูกจ้าง  อบต. 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ผู้นำชุมชน
และ
ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น  

ผู้บริหาร,สมาชิก
,พนักงานและ
ลูกจ้างส่วน
ตำบลได้รบั
ความรู้และมี  
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการฝึกอบรมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
อปท.ให้กับสมาชิก
ท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น       

เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้
สร้างความเข้าใจกับ
สมาชิกท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น
ได้เพ่ิมพูนทักษะ เข้าถึง
ภารกิจบทบาทหน้าท่ีต่อ
การบริหารงานสภา
ท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร,สมาชิก
,พนักงานและ
ลูกจ้างส่วน
ตำบลได้รบั
ความรู้และมี  
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี
ครบวาระ หรือลาออก หรือมี
คำสั่งให้พ้นจากการดำรง
ตำแหน่ง เพื่อจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม ่

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 
ตำบลคลอง
เรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิก 
สภาฯ 

องค์การการ
บริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ
ได้จัดใหม้ีการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ 

สำนักปลัด
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการเสรมิสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การต่อต้านการทุจรติ 

เพื่อเสรมิสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจรติ ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 
พนักงานส่วน
ตำบล 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
จ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลาการของ 
อบต.คลองเรือมี
จิตสำนึกท่ีดีและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรผู้ทำประโยชน์ 
ผู้เสยีสละ และผูม้ีจิต
สาธารณะ 

เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชู
เกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน 
องค์กร ผู้ทำประโยชน์         
ผู้เสยีสละ และผูม้ีจิต
สาธารณะ ให้เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการปฏิบตัิตน 

บุคคลใน 
หน่วยงาน
องค์กรหรือ 
ในพื้นที่ตำบล
คลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนบุคคล
ที่ได้รับการยก
ย่อง 

สร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่
บุคคล 
หน่วยงาน 
องค์กร ผู้ทำ
ประโยชน์ ผู้
เสียสละ และผู้มี
จิตสาธารณะ ใน
การปฏิบัตติน 

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

7 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในพื้นที่ทำการ 
อบต. คลองเรือ 

เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มี
สภาพแวดล้อมเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

ที่ทำการ 
อบต.คลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
แห่ง 

พื้นที่ในท่ีทำการ 
อบต.คลองเรือ 
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม 

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลอง
เรือ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ผลการ
ประเมิน 

อบต. ไดร้ับ
ทราบระดับ
ความพึงพอใจ
และนำมา
ปรับปรุงการ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการและ
พนักงาน ได้แก่การจัดทำแผน
ที่ภาษี การจัดเกบ็รายได้ 
การเงินการคลังและการ
ปฏิบัติงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิน่  
ข้าราชการ
และพนักงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการ
และพนักงาน 
 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงานได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชี
มากขึ้น 

กองคลัง 
และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการจัดทำ
หรือปรับข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและจัดทำ
หรือปรับข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการ
จัดทำฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ผู้บริหารสมาชิก
สภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงาน 
- ผู้ประกอบการ/   
ผู้ชำระภาษ ี
- จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลมุพื้นท่ี 
ทั้งหมด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงาน 
-ผู้ประกอบ/    
ผู้ชำระภาษ ี
- ความสำเร็จ
ของการจัดทำ
แผนที่ภาษ ี
 

1.  ผู้บรหิาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้ ของ 
อปท.มากข้ึน 
2.ผู้ประกอบการ
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้ ของ 
อปท.มากข้ึน 
3.การจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมีความ
ครอบคลมุทั้งพื้นที่
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(e-LAAS) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(e-LAAS) ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงาน 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบบ 
(e-LAAS) 

กองคลัง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 11 โครงการ - - 1,565,000 
 

1,565,000 
 

1,565,000 
 

1,565,000 
 

1,565,000 
 

- - - 
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                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
            1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั้งเสียง
ไรส้าย บรเิวณซอย
โรงงานทำขนมจีน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลมุ 

หมู่ที่ 3  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้
ได้รับข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

2 โครงการติดตั้งเสียง
ไรส้าย บรเิวณกลุ่ม
บ้านนายสุวัฒน์   
นิลสุพัฒน์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลมุ 

หมู่ที่ 5  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้
ได้รับข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการติดตั้งเสียง
ไรส้าย บรเิวณกลุ่ม
บ้านผู้ใหญ่ นิคม 
พานทอง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึงและ
ครอบคลมุ 

หมู่ที่ 7  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - 
 
 
 

- - - ร้อยละของ
จำนวนผู้
ได้รับข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
สังวาลย์  คชประเสริฐ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม 

หมู่ที่ 10  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้ได้รับ
ข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

5 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
สมพงษ์  ปัญโญ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม 

หมู่ที่ 10  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้ได้รับ
ข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

6 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 
บริเวณกลุ่มบ้าน 
นางบุญเรือง  นครคง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม 

หมู่ที่ 10  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้ได้รับ
ข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 
บริเวณกลุ่มบ้าน 
น.ส.สุนสิา  สืบจุย้ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง
และครอบคลุม 

หมู่ที่ 10  
ตำบลคลองเรือ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้ได้รับ
ข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครอบคลุม 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

รวม 7 โครงการ - - 1,400,000 
 

- - - - - - - 
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                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
             1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ในวันเฉลิม
พระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชการที่ 10 โดย
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการปลูกจิตสำนึก 
ปรับภูมิทัศน์ รณรงค์ รวมถึง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ตำบล 
คลองเรือ 
จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน 
 
 
 
 

ประชาชนเข้า
ร่วม 
โครงการเฉลิม
พระเกียรติอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลคลองเรือ 

เพื่อเป็นการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพให้แก่
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรในดา้น
อาชีพต่างๆของเกษตรให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในตำบล
คลองเรือมี
ประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
และด้านอาชีพต่างๆ
ของเกษตรให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

สำนักปลดั  
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 2 โครงการ - - 130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

- - - 
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     รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
             ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             1.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   1.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการที่ท้ิงขยะ 

เพื่อรองรับปัญหา
ขยะและแกไ้ข
ปัญหาขยะที่เพ่ิมขึ้น
ให้มีการจัดเก็บขยะ
แยกขยะ มูลฝอย
อย่างถูกวิธี 

ตำบลคลองเรือ 
จำนวน  ๑๐  

หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ใน
ตำบล
คลองเรือ 
 
 
 

ประชาชนตำบล
คลองเรือ  
สามารถจัดเก็บ
ขยะ   คัดแยก
ขยะ  และ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยได ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการ 
“คลองเรือ รักษ์
โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม” 

เพื่ออบรมให้ความรู ้
ในการควบคุมและ
กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล
และน้ำเสีย เพื่อ
ควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษ ด้วยหลัก 
๓ R พร้อม 
ทั้งดูแลและส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ตำบลคลองเรือ 
จำนวน  ๑๐  

หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ใน
ตำบลคลอง
เรือ 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับความรู้
ในการควบคุมและใน
การควบคุมและกำจดั
ขยะสิ่งปฏิกลูและน้ำ
เสีย เพื่อควบคมุและ
กำจัดภาวะมลพิษ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้อง 

3 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
หมู่บ้านตำบลคลอง
เรือ 

ตำบลคลองเรือ 
จำนวน  ๑๐  

หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ใน
ตำบลคลอง
เรือ 
 
 
 

ประชาชนตำบลคลอง
เรือ  สามารถจัดเก็บ
ขยะ   คัดแยกขยะ  
และบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอยได ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงาที ่

เกี่ยวข้อง 
 

รวม 3 โครงการ - - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- - - 



 
 

           
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              1.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              1.1แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
     
          

เพื่อเป็นการสนอง
พระราชดำริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
พระราชดำริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 

พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการจดัการน้ำ
ตามปรญัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วม
ขัง 
2.เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แห้ง
แล้ง 
3.เพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้
ดินน้ำบาดาล 
4.เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืน
ให้ผิวดินทำให้ต้นไม้และ
พืชเขียวท้ังปี 
5.เพื่อลดปริมาณน้ำเสียใน
ชุมชน 

พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนพื้นที่
ที่ดำเนินการ 

มีการบรหิารจดัการ
น้ำให้เกิดประโยชน์
กับพ้ืนท่ีและ
ประชาชน 

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการปลูกต้นไม้ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลด
โลกร้อนในเขตพื้นท่ี
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนพื้นที่
ที่ดำเนินการ 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ช่วย
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ้น 

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ำเขาแก้วให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อ่างเก็บน้ำเขาแก้วให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

หมู่ที่  4 
ตำบลคลองเรือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ตำบลคลองเรือได้มี
สถานท่ีท่องเที่ยว 

สำนักปลดั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 4 โครงการ - - 370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

370,000 
 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุรภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมการส่งเสริมศาสนา การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีสำคญัทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐ
พิธีทางศาสนา วัน
สำคัญต่างๆของ
ทางราชการ เช่น 
วันปิยะมหาราชฯ 

หมู่ที่ 2 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล
คลองเรือ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
รัฐพิธีทางศาสนา
และวันสำคัญตา่งๆ 
ทางราชการเป็น
อย่างดี 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการตัดต้นไม้ที่
ส่งผลกระทบกับ
กระแสไฟฟ้า 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
ประชาชนท่ีเกิด
จากกระแสไฟฟ้า
ช๊อต 

หมู่ที่ 3 หรือ 
พื้นทีใ่นตำบล 
คลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลคลอง
เรือ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
คลองเรือมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีสำคญัทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐ
พิธีทางศาสนา  
วันสำคัญต่างๆ 
ของทางราชการ 
เช่นวันปิยะ
มหาราชฯ 

หมู่ที่ 5 หรือ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
คลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
พิธีทางศาสนาและ
วันสำคัญต่างๆ ทาง
ราชการเป็นอย่างด ี

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีสำคญัทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐ
พิธีทางศาสนา วัน
สำคัญต่างๆ ของ
ทางราชการ เช่น 
วันปิยะมหาราชฯ 

หมู่ที่ 6 หรือ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
ตำบลคลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
รัฐพิธีทางศาสนา
และวันสำคัญตา่งๆ 
ทางราชการเป็น
อย่างดี 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการจดังาน
ประเพณีสำคญัทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐพิธี
ทางศาสนา วันสำคญั
ต่างๆ ของทางราชการ 
เช่นวันปิยะมหาราชฯ 

หมู่ที่ 6 หรือ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
คลองเรือ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
รัฐพิธีทางศาสนา
และวันสำคัญตา่งๆ 
ทางราชการเป็น
อย่างดี 

การศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
เด็กเยาวชน และ
ประชาชนไดม้ีการ
ออกกำลังกายเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพ 
ร่างกายให้แข็งแรง 
สร้างภมูิคุ้มกันโรค 
และภมูิคุ้มกันยาเสพ
ติด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน และ
ประชาชนในตำบล
คลองเรือ ได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีและ
ความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 

หมู่ที่ 8 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนได้มี
การออกกำลังกาย 
เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง สร้าง
ภูมิคุ้มกัน และ
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และประชาชนใน
เขตตำบลได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีรู้กฎ 
กติกาในการแข่งขัน
กีฬา และมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าฯ และเป็นการ
เสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
โรคให้กับผูเ้สีย่ง ต่อ
โรคและผูส้ัมผัสโรค  

หมู่ที่ 8 หรือ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
คลองเรือ 

การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
น้อยลง 

กองสาธารณสุขฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 โครงการจดังาน
ประเพณีสำคญัทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐพิธี
ทางศาสนา วันสำคญั
ต่างๆ ของทางราชการ 
เช่นวันปิยมหาราชฯ 

หมู่ที่ 9 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ในตำบลคลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมพิธีทางศาสนา
และวันสำคัญ
ต่างๆ ทางราชการ
เป็นอย่างด ี

กองสาธารณสุขฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 8 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุรภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
อาชีพการทอผ้า
เช็ดเท้า 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลคลอง
เรือ 

ประชาชนมีทักษะ
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นรูปแบบ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและ
เป็นทางเลือกอีก
ทางหนึ่งของ
เกษตรกร 

หมู่ที่ 2 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือได้
รูปแบบการผลติ 
และมีความรู้ใน
การทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

สำนักปลดั 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 3 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลคลอง
เรือมีรายได้
เพิ่มขึ้นสามารถ
ดูแลตัวเองได ้

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการส่งเสริม
กลุ่มเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นรูปแบบ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเป็น
อีกทางหนึ่งของ
เกษตร 

หมู่ที่ 4 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ
ได้รูปแบบการ
ผลิต และมี
ความรู้ในการทำ
เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

สำนักปลดั 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นรูปแบบ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเป็น
อีกทางหนึ่งของ
เกษตร 

หมู่ที่ 5 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ
ได้รูปแบบการ
ผลิต และมี
ความรู้ในการทำ
เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

สำนักปลดั 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นรูปแบบ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเป็น
อีกทางหนึ่งของ
เกษตร 

หมู่ที่ 6 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ
ได้รูปแบบการ
ผลิต และมี
ความรู้ในการทำ
เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

สำนักปลดั 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นรูปแบบ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเป็น
อีกทางหนึ่งของ
เกษตร 

หมู่ที่ 7 หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ
ได้รูปแบบการ
ผลิต และมี
ความรู้ในการทำ
เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

สำนักปลดั 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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158 
 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการบ้าน
พอเพียงชนบท 

เพื่อเป็นการดูแล
สำรวจครัวเรือนท่ี
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

หมู่ที่ 9 หรือใน
พื้นที่ตำบลคลอง
เรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองเรือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสมถูก
สุขลักษณะ 

กองสวัสดิการฯ
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 8 โครงการ - - 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 - - - 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสำนักงาน
และเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ตำบล 
เพื่อรับรอง
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อบริการ
อินเตอร์เนต็
ภายในตำบลให้
ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง 
สำหรับรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

จำนวน 10 หมู่บ้าน 
ตำบลคลองเรือ 
ที่ทำการ อบต.คลอง
เรือ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนตำบลคลอง
เรือ เข้าถึงระบบ
อินเตอร์เนต็รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทันเหตุการณ์
มากขึ้น 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10 โดย
ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการ
ปลูกจิตสำนึก ปรับภูมิ
ทัศน์ รณรงค์ รวม
ถึงอนรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ตำบลคลองเรือ 
จำนวน 10 หมู่บ้าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนเข้าร่วม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการธนาคาร
น้ำใต้ดิน 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
แห้งแล้ง 
3.เพื่อช่วยเพิ่มระดับ
น้ำใต้ดินน้ำบาดาล 
4.เพื่อช่วยเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้ผิวดินทำให้
ต้นไม้และพืชเขียวท้ังป ี
5.เพื่อลดปริมาณน้ำ
เสียในชุมชน 

หมู่ที่ 10 หรือพื้นที่
ในตำบลคลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
พื้นที่ท่ี
ดำเนินการ 

มีการบรหิารจดัการ
น้ำให้เกิดประโยชน์กับ
พื้นที่และประชาชน 

สำนักปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 2 โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการคดัแยก
ขยะในชุมชน 

เพื่อให้บริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในตำบลคลองเรือ 

หมู่ที่ 1 หรือพ้ืนท่ีใน
ตำบลคลองเรือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

ประชาชนตำบลคลอง
เรือ สามารถจัดเก็บขยะ 
คัดแยกขยะ และบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยได ้

กองสาธารณสุขฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการปลูกป่า เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงทัศนีย์
ภาพ 

หมู่ที่ 4 หรือ พ้ืนท่ี
ในตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

ประชาชนตำบลคลอง
เรือสามารถจดัเก็บขยะ 
คัดแยกขยะและบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยได ้

กองสาธารณสุขฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการคดัแยก
ขยะในชุมชน 

เพื่อให้บริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในตำบลคลองเรือ 

หมู่ที่ 10 หรือพื้นที่
ในตำบลคลองเรือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่ในตำบล
คลองเรือ 

ประชาชนตำบลคลอง
เรือ สามารถจัดเก็บขยะ 
คัดแยกขยะ และบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยได ้

กองสาธารณสุขฯ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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แบบ  ผ.02/1 



 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแผงโซล่าเซล
เส้นวิหารแดง - 
คลองไทร 

1.เพื่อแก้ปัญหา
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎรในการ
คมนาคมได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุบน 
ท้องถนน 

แผงโซล่าเซล 
ถนนเส้นวิหาร
แดง-คลองไทร  
ช่วง กม.0+000 
หมู่ที่ 1-ช่วง กม.
5+290 หมู่ที่ 5 
ตำบลคลองเรือ 

15,500,000 - - - - ประชาชน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02/2 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบผลิต 
น้ำประปา หมู่ท่ี 4 
บ้านห้วยกรวด 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลคลองเรือ
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ 4 
ตำบลคลองเรือ 

9,000,000 - - - - จำนวนหมู่บ้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนในตำบล
คลองเรือมรีะบบ
น้ำประปาใช้ได้
อย่างเพียงพอและมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 
(กิจการประปา) 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม 2 โครงการ - - 24,000,000 - - - - - - - 
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แบบ  ผ.02/2 



 
 
 

 
 

                  บัญชีครุภัณฑ์ 
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงาน

บริหารทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น
แบบต่อท่อ 

จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำ
เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก 

25,100 - - - - สำนักปลดั 

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีความปลอดภัย
และได้รับประโยชน์ทาง
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-10 

ตำบลคลองเรือ 

500,000 - - - - สำนักปลดั 
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แบบ  ผ.03 



 
 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต ์
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่
เกิน 12 น้ิว 

8,500 - - - - สำนักปลดั 

4 แผนงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการรับส่งเอกสาร
,เดินทางราชการและ
ขนส่งต่างๆ ตาม
อำนาจหน้าที่ของกอง
สาธารณสุข 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
2,400ซีซี หรือกำลัง
เคลื่อนยนตส์ูงสดุไม่ต่ำกว่า 
100 กิโลวตัต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

- 854,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กา
เกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อ
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ขนาด 22 น้ิว 

11,000 - - - - กองช่าง 
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แบบ  ผ.03 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร 
 

เพื่อจัดซื้อปั๊มหอย
โข่ง  

เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 
จำนวน 1 ตัว 

25,000 - - - - กองช่าง 
(กิจการประปา) 

7 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
จ่ายสารเคม ี

เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่าย
สารเคมี จำนวน 2 
เครื่อง 

20,000 - - - - กองช่าง 
(กิจการประปา) 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่อง  สูบ
น้ำ ขนาด 1.5
แรงม้า  

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
สำหรับสูบน้ำบ่อ
บาดาลพร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 5 เครื่อง 

100,000 - - - - กองช่าง 
(กิจการประปา) 

9 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องสูบ
น้ำ ขนาด 2 
แรงม้า 

เพื่อจัดซื้อเครื่องน้ำ
สำหรับสูบน้ำบ่อ
บาดาลพร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 4 เครื่อง 

100,000 - - - - กองช่าง 
(กิจการประปา) 

รวม 9 โครงการ - - - - 789,600 854,000 - - - - 



 
              

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี ความสำคัญที่จะบอกได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นมีมาก
ในระดับใดข้อบ่งชี้ที่จะให้ผู้มีหน้าที่ในการบริหารตำบลคลองเรือ ได้แก้ไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการพัฒนาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ซึ่งจะต้องมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพราะว่าการรายงานผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นการตรวจสอบผลของโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโดยใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เงินงบประมาณของรัฐบาล
ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะส่งผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบก็ตามแต่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในปรับปรุง แก้ไขการพัฒนาในโอกาสต่อไปได้ การติดตาม
และประเมินผลครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้ ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ  และการประสานโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

169 
 



 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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       การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก าร วิ เค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน      เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน       เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น ำไป สู่ ก ารจั ด ท ำ โค ร งก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น โด ย ใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

175 
 
  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) โค รงการต้ อ งกำหน ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิ งน วั ต ก ร รม  (๒ ) เป ลี่ ย น จ าก ก ารขั บ เค ลื่ อ น ป ระ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 
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๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ           การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา       ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนิน งานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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