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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

เร่ือง  รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

................................................... 
  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  7 พ.ศ.2562  มาตรา 58/5  วรรคห้า  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ประกอบ
กับประกาศแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายซ่ึงต้องแสดงโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนดำเนินงาน 

ประจำปี 2562 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ 2562  และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ประชาชน  โครงการต่าง ๆ จึงประสบความสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่และการรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  7 พ.ศ.2562  โดยให้ประชาชนหรือหน่วยงานราชการได้รับ
ทราบถึงการบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   จึงขอประกาศผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

 

 
 

(นายทิพย์ชยภล    เพทายวิราพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 

 

 

 



 

              

 

                          
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพท่ัวไป 
ด้านกายภาพ 

      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒/๓    หมู่ที่  
๙  ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสระบุรี  ห่างจาก
อำเภอเมืองสระบุรีประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ๒๕.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๐๒๘.๑๒  ไร่ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๓๙   และปรับเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  ๑๑  
พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมี  นายบุญนาค  คัมภิรานนท์  กำนันตำบลคลองเรือ    เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดย
ตำแหน่ง) คนแรก   ปัจจุบันนายรวิโรจน์  บุษบา  ดำรงค์ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดย
มีนายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ด้านภูมิประเทศ 
   ลักษณะพ้ืนที่ของตำบลคลองเรือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบค่อนข้างเรียบบริเวณทิศเหนือของตำบลทิศ
ตะวันออกของตำบลจรดเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง  แปลงสอง ,มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  
คลองห้วยกรวดและคลองหัวช้างไหลมาบรรจบกันเป็นคลองวิหารแดงในเขตหมู่ที่ ๙ โดยไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศ
ตะวันตกของตำบล  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับการเกษตรและปศุสัตว์ 

                                                 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเจริญธรรม          อำเภอวิหารแดง     จังหวัดสระบุรี 

   ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพริก             อำเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาเพิ่ม               อำเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบาลตำบลวิหารแดง   อำเภอวิหารแดง    จังหวัดสระบุรี 
 

         
    ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

    ดังนั้นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือเป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนามีพ้ืนที่ติดกับเขตจังหวัด 
นครนายกซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายเป็นเขตพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมในอนาคตได้     
 

                                                      ด้านการเมอืง/การปกครอง 

                                                     เขตการปกครอง 

                     องคก์ารบริหารส่วนตำบลคลองเรือแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น    ๑๐   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑ บ้านเกาะกลาง  นายทองเปลว   เฉยชอบ  โทร.084-9155364 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๒ บ้านหนองไทรเหนือ  นายวสันต์       บัวทอง  โทร.063-2136218  

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๓ บ้านหนองไทรใต้  นายจำรัส        พรมน้อย  โทร.085-1786919  

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๔ บ้านห้วยกรวด  นายสมทรง      คุ้มครอง  โทร.089-0844084 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๕ บ้านยางคู่  นายสมหวัง      เกตุวร  โทร.093-6840856 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๖ บ้านหนองไทร  นายอัศวิน       คัมภิรานนท์ โทร.063-1061469 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๗ บ้านใหม่  นายนิคม         พานทอง  โทร.089-0894127 

       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๘ บ้านหนองสะอางค์  นายสุวิทย์        สุดใจ  โทร.092-9784023  
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี๙ บ้านคลองไทร  นางพรนภา      ฉิมยาม  โทร.092-8453003 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑๐ บ้านคลองหัวช้าง  นายสังวาลย์     คชประเสริฐ โทร.080-0863643  



           
 

                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จำนวน   19  คน   โดยราษฎรมีสิทธิ
เลือกตั้ง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน  เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่และ
รายงานผล  ให้ประชาชนทราบ ตามโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
๑ นายรวีโรจน์  บุษบา ประธานสภา อบต. 061-6718389 

๒ นายสมัย    ลำดี รองประธานสภา อบต. 081-3842216 

๓ นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์ เลขานุการสภา อบต.  091-5987701 

๔ นายสรอรรถ    ทับสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 092-3535269 

๕ 
 

นางบุญยวีร์     เฉยชอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 095-7769965 

๖ นางทองสุก      คำแพง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 086-1293422 

๗ นายศิริพงษ์      ผาพิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 092-5955179 

๘ นายสุนทร       บุญมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 084-5684109 

๙ นายสมัย         พงษ์ภมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 092-4019354 

๑๐ นางอรวรรณ    หมื่นราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 092-8826646 

๑๑ นายสมศักดิ์     ขันแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 088-5415034 

๑๒ นายสุวัฒน์      นิลสุพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 089-2415764 

๑๓ นายสุเมธ        อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 092-3619546 

๑4 นายประทวน    หุ่นสาระ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 085-1878345 

๑5 นายนิภณ       พานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 087-4031273 

๑6 นางสุนันท์       อ้อยแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 092-9249461 

๑7 นายบุญมี        โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 086-3625919 

๑8 นายวินัย         ขวัญชัยโย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 092-2834668 

๑9 นางชลณิธา     คชประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 089-0909089 

20 นายสมพงษ์     ปัญโญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 084-9109250 
 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

               คณะผู้บริหาร      ประกอบด้วย 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และรองนายก   ๒   คน     เลขานุการนายกฯ   ๑  คน  ซ่ึงมา
จากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
๑ นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์ นายก อบต. 086-3199780 

๒ นายชาติ  ชูนาม รองนายก อบต. 089-5031414 

๓ นายอุทัย  เกิดรี รองนายก อบต. 089-9032203 

๔ นางกันณัชชา    พุกสิทธ์ เลขานุการนายก อบต. 097-2329974 

                                  
                                              ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
   ประชากรในพ้ืนที่ตำบลคลองเรือ   ๑๐  หมู่  ณ   วันที่  16   กันยายน  2562   
                   แยกเป็นชาย  ๓,515  คน  เป็นหญิง  ๓,608  คน   รวมทั้งสิ้น   7,123  คน   
                   จำนวนครัวเรือน   รวมทั้งสิ้น  ๒,321  ครัวเรือน  
                                                                                                                                                      
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

๑ บ้านเกาะกลาง 333 ๓40 ๖73 241 

๒ บ้านหนองไทรเหนือ ๑๐5 ๑17 ๒22 ๖7 

๓ บ้านหนองไทรใต้ ๑๓9 ๑๖4 ๓๐3 93 

๔ บ้านห้วยกรวด ๕84 ๕๗8 ๑,๑62 ๓64 

๕ บ้านยางคู่ ๓59 ๓99 ๗58 ๒60 

๖ บ้านหนองไทร ๔41 ๔37 ๘78 ๒70 

๗ บ้านใหม่ 174 ๑๗6 ๓50 ๑13 

๘ บ้านหนองสะอางค์ ๒97 295 592 204 

๙ บ้านคลองไทร ๘10 ๘๒9 ๑,๖39 532 

๑๐ บ้านคลองหัวช้าง ๒73 ๒๗3 ๕46 ๑77 

 รวม ๓,515 ๓,608 ๗,123 ๒,321 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิสัยทัศน ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

   “ ตำบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                           พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 
 

 พันธกิจการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   
  ๑.      จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและท่ัวถึง     โดยควบคุมให ้
   สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 

  ๒. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาด 
   และความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ 
 

  ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส   มีขีดความ 
   สามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้าง 
                   เครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพ่ือนำมาพัฒนา 
                   ตำบล 
 

  ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นและการเรียนรู้   คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น    มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย    
   สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
 

  ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้   มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัย 
   ในชีวิตและทรัพย์สิน    มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด   
   ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
 
 

  ๖. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพ 
   ในการร่วมคิด   ร่วมทำ   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

  ๗. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครอง 
   ระบอบประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
            การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ 
 

  ๘. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และระบบเกษตร 
   อินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ   เพ่ือลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
 

  ๙.        บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
 

  ๑๐.      ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
                    ให้สวยงามย่ังยืน 
 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หน้าที่ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ
สมควร 

หน้าที่จัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
1. ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
12. การผังเมือง 
13. การท่องเที่ยว                                                                                            

                                                                                     



                                                                   

         

 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ 

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโดยเฉพาะเช่น  งานธุรการ   งานสารบรรณ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานการ
เจ้าหน้าที ่ งานการประชุมจัดทำข้อบัญญัตติำบล  งานนิติกร  ประชาสัมพันธ์จดัทำแผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ สารบรรณ งานการ
เจ้าหน้าที่  

งานการประชุม  งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง  งานตรวจสอบภายใน  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   งาน
อำนวยการและสถานที่  งานประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานวิชาการ งานนโยบายและแผนโครงการ
ของ   

องค์การบริหารส่วนตำบล งานข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานกฎหมายและนิติกรรม งานการ

ดำเนินการ 
ทางคดแีละศาลปกครอง  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานนิติกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเช่น งานระเบียบข้อบังคับการ
ประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานประชุมกิจการสภา  งานอำนวยการและประสาน  งานการเลือกตั้งและทะเบียน
ข้อมูล รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
             ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น งานอำนวยการ งานป้องกัน     

งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  เก่ียวกับสาธารณภัย รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำนักปลัด 

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562 

  

 

  

เวทีประชาคมตำบลคลองเรือ ประจำปี 2562 

  

  

 

 

 

 



สำนักปลัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู่และกลุ่มชน ประจำปี 2562 

  

 

  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 

  

  

 

 



 

ดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านคลองหัวช้าง ประจำปี 2562 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 



มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน เช่น การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ
หักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบ
ทรัพย์สิน หนี้สิน  งบเงินสะสม 

งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ -รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  งานจัดทำ/
ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย 
 

๑. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน การตรวจเงิน  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  งานเก็บรักษา
เงิน งานขออนุญาตเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานจัดทำบัญชีทุก
ประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะ
การเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน  งบเงินสะสมและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

๒. งานการบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบัญชี  งานการเงิน  งานทะเบียนการคุมเบิก
จ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง งานฝากเงิน 
งานเก็บรักษาเงินและแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย งานควบคุมการรับการจ่าย  งานการกู้และการยืมเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล งานควบคุมและ
ดำเนินการเก่ียวกับการตัดเงินปี งานการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  งานควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเก่ียวกับการเงินและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ เก่ียวกับงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได ้งาน
ภาษ ีค่าธรรมเนียมจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได้และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

         ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผน
ที่ภาษี   งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะและงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กองคลัง 
ป้ายประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำฯฯลฯและ 

งานประมาณการควบคุมงานก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงกิจการไฟฟ้าประปาและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ รวมทั้งงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกแบบเป็น  3  งาน ดังนี้ 

1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นงานก่อสร้างและบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานภายในตำบลเพื่อให้ 
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  งานจัดระบบข้อมูลและแผนที่เก่ียวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในตำบลให้เป็นปัจจุบัน
รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
                   ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานสำรวจและแผนที ่   
งานวางผังเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  อนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

กกก     3 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสาธารณูปโภค  เช่น งานกิจการประปาไฟฟ้า  
 งานระบายน้ำ รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองช่าง 

  

สนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็กฯ ถนนหมู่ที่ 6 บริเวณหน้าอู่ ส.การช่าง 

  

ถนนบริเวณตรงข้ามตลาดทรัพย์เจริญหมู่ที่ 9 ลอกคลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 

  

รางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 ติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 

  

ซ่อมแซม วางท่อหมู่ที่ 10 บล็อคคอนเวิร์ส (ท่อเหล่ียม) หมู่ที่ 4 

 



 
 

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วน 

ตำบลคลองเรือ   ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้กรอบภารกิจอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  นอกจากนียั้งมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม
ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิน่รวมทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น  ๒ งานดังนี้   

1. งานกิจการการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน 

งานการศึกษาก่อนปฐมวัย  งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ        กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาและให้บริการด้านการศึกษา  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเรือ และให้บริการเก่ียวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานดูแลและรักษาและพัฒนาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเรือ รวมทั้งงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ     เช่น งานส่งเสริม
กิจการศาสนา  งานส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและ
นันทนาการในเขตตำบลคลองเรือเพ่ือเข้าแข่งขันในระดับต่างๆรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    

  

โครงการกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 

  

พิธีหล่อเทียน – ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 

  

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562 

  

ประเพณี รดน้ำ-ดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 



 

พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑตินอ้ย ประจำปี 2562 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



โครงการกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 

  

  

  

 

  

 

  

  

 



โครงการพิธีหล่อเทียน – ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 

  

  

  

 

  

 

  



โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตรัิชกาลที่ 10 ประจำปี 2562 

  

  

  

 

  

 

  

  

 



ประเพณี รดนำ้-ดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 

  

  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

            

  

 

 

 



 

 

 

 

                         

          มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี  ผู้
พิการ  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและงานด้านการเกษตรรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 

๑ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น  
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมิต้อง
เป็นภาระพ่ึงพาของสังคมรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

2 งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานพัฒนาศักยภาพ 

กลุ่มอาชีพงานส่งเสริมอาชีพและงานด้านการเกษตรรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองสวัสดิการสังคม 

โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 

  

 

  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเรือ 

  

  

  

 



 

 

 

 

มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนงานสาธารณสุข 

ตลอดจนข้อบัญญัติตำบลเก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นงานส่วนสาธารณสุขฯ จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับงานเฝ้าระวังโรค  งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้ความรู้กับประชาชนทั้งนี้การปฎิบัติหน้าที่ จึงจำเป็นต้องแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาล 

โรงงาน    งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น  งานอนามัยชุมชน   
งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานควบคุมมาตรฐานอาหาร-น้ำ งานป้องกันรักษา และบำบัดยาเสพติดรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น  งานรักษาความสะอาดของถนน  ทาง 
น้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ    งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานกำจัดมูลฝอย
และน้ำเสียรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น  งานเฝ้าระวังโรคระบาด  งานระบาดวิทยา   
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคนแมลงและสัตว์ งานเก่ียวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์ งานจัดทำเสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงได้ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้มีมาตรฐาน
และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการปฎิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณประจำปีและการบริหารงานต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบาย     นโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
2.  นโยบาย    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

3. นโยบาย      การตรวจสอบการทำงานภายในองค์กร 

4. นโยบาย      ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป 

5. นโยบาย      กำหนดมาตรฐานการให้บริการและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                ของแต่ละส่วนราชการ 

                      

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
   โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.๑  จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
       ประชาชน 
๑.๒  ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ให้ทั่วถึง 
       ทุกหมู่บ้าน 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน       
 
 

๒.๑ พัฒนาคน ชุมชน สังคม  การศึกษา  การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและ 
     เยาวชน สตรี สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งาน 
     ฝึกอบรม 
๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไข 
     ปัญหายาเสพติด 
๒.๓ พัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา 
๒.๔ จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบฐานราก 
 
 
 
 
 

๓.๑  พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  ส่งเสริมอาชีพ การ 
       บริการ ต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วน 
       ร่วมและพ่ึงพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัด 
       ลานค้าชุมชนโดยสอดแทรกแนวคิดเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
       พ่ึงตนเองในทุกโอกาส 

  
 
                        
   



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากร
และการบริการประชาชน 
 

๔.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
๔.๒  ฝึกอบรมให้ความรู้แกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำ 
๔.๓  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
๔.๔  การจัดโครงการเวทีประชาคมตำบลคลองเรือ 
๔.๕  เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตำบล 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
  

๕.๑   ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นา 
        ส่วนผสม 
๕.๒   ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และการเลี้ยงสัตว์  
        ลดการใช้สารเคม ีเพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว 
 

๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
       และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ำเสีย  มลภาวะ 
       และภาพแวดล้อมต่างๆ 
๖.๒  การรณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้  
       เหมาะสม  
๖.๓  ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       ด้านการเกษตร 
 

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 –25๖5)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  การประชุมคณะกรรมการตามขั้นตอนการจัดทำแผน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)   เมื่อ
วันที่  21  พฤษภาคม  ๒๕62 และประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒562  เมื่อวันที่ 19 กันยายน  
2561  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนดำเนินงาน
ประจำปี 2562  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  ๒๕62 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ
ท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ท่ีมีการเพิม่เติม 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 80 - - 1 20 - - - - 8 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและ
การส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

   23 79.31 - - 6 20.68 - - - - 29 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการ
บริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและ
การบริการ
ประชาชน 

13 72.22 - - 5 27.77 - - - - 18 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และส่งเสรมิ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

3 75 - - 1 25 - - - - 4 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   แหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - - - 3 100 - - - - 3 ๑๐๐ 

รวม 46 74.19   16 25.80     62 100 



       

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2562 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบประมาณใช้ไป 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

 
3,559,200 

 
100 

 
5,771,000 

 
100 

 
8,086,700 

  
86.67 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการศาสนาการ
พัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     
 

17,251,247 100 
 
         - 

 

- 12,517,630.06 72.56 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การ
พัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ฐานราก 
 

             - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน 
 

2,138,100 100 - -    1,810,620 84.68 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

220,000 100 - - 166,820 75.82 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  แหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 
 

200,000 100 - - - - 

รวม 23,788,547.00 100 
       
5,771,000 

 

100 16,892,070.06 71 



สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 

  

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
วิหารแดง-คลองไทร
(สบถ.45002) 
จุดเร่ิมต้นโครงการ
บริเวณตรงข้ามทางเข้า
วัดหนองไทร ถึงบริเวณ
ตรงข้ามอู่ ส.การช่าง หมู่
ที่ 6 

500,000 495,000 คงเหลืองบประมาณ   
จำนวน  5,000   บาท 

2.โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายวิหารแดง-
คลองไทร (สบถ.
45002)จุดเร่ิมต้น
โครงการบริเวณต่อจาก
หน้าบ้านนางธิติรัตน์สิริ
โอฬาร-วงค์ ถึงบริเวณ
บ้านนางมาลี ก้านพลู 
หมู่ที่ 9   

500,000 495,000 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   5,000  บาท 

3.  โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายวิหาร
แดง-คลองไทร (สบถ.
45002)จุดเร่ิมต้น
โครงการบริเวณต่อจาก
หน้าบ้านนางสมหมาย 
ขันธวุฒิถึงบริเวณบ้าน
นางน้อย ลายคราม หมู่ที่ 
5 
 

500,000 499,000 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   1,000 บาท 
 

  

 

 



  

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคันคลองหนองไทร 
(ฝั่งขวา) จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนาย
ประยูร วิเศษ ถึงบริเวณ
บ้านนางสมจิตร สีดา หมู่
ที่ 6 ถึง 
หมู่ที่ 9 

500,000 488,000 คงเหลืองบประมาณ   
จำนวน  12,000 บาท 

5.โครงการก่อสร้างร้ัว
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ 

1,559,200 - คงเหลืองบประมาณ   
จำนวน 1,559,200 บาท 
(ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน) 

6.ค่าใช้จ่ายเพื่อการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชนและการวาง
ผังชุมชน 
 

20,000   20,000   - 

7.ค่าซ่อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

300,000 300,000 - 

8.ค่าใช้จ่ายโครงการขุด
ลอกคลองกำจัดวัชพืชทั้ง
ตำบล 
 
 

100,000 100,000 - 

                  รวม จำนวน  8  โครงการ 3,979,200 2,397,000           1,582,200 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน    
 
 

1.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

40,000 15,700 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  24,300  บาท 

2.โครงการจัดตั้งหรือ
อบรมทบทวนศูนย์  
อปพร. ตำบลคลองเรือ 

70,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  70,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

 

 



  

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

4.ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
ต่างๆและวันสำคัญต่างๆ 

200,000 3,600 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  196,400  บาท 

5.ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยต่างๆ 
 

50,000 27,860 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  22,140  บาท 

6.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

7.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตำบลคลองเรือ 

10,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   10,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

8.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ตำบลคลองเรือ 

30,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  30,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

9.โครงการศูนย์กีฬา
เยาวชนตำบลคลองเรือ 

10,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  10,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

10.โครงการ
กระบวนการเรียนรู้ สู่
การพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลคลอง
เรือ 
 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน    20,000    บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

11.ศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดตำบล
คลองเรือ 

75,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  75,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม 
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.โครงการเยาวชน
ประชาชน สัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลอง
เรือ 

 
300,000 

  
  276,866 

 
คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  23,134  บาท 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
13.ค่าอาหารกลางวัน 
 
14. ค่าจัดการเรียน
การสอน 
 

15.คา่พัฒนาการจดั
การศึกษา 

 
 
 
294,000 
 
102,000 
 
 

6,000 

 
 
 
294,000 
 
102,000 
 
- 

 
 
 
คงเหลืองบประมาณ  
- 
คงเหลืองบประมาณ     
- 
คงเหลืองบประมาณ    
6,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

16.โครงการอาหาร
เสริมนม ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1,389,247 1,207,644.06 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 181,602.94  
บาท 

17.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยฯ 

100,000 83,060 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 16,940   บาท 

18.โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก 

100,000 57,600 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  42,400  บาท 

19.ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 16,800 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   3,200 บาท 

20.โครงการย้อน
ตำนานสระบุรีสืบสาน
ประเพณีหนึ่งเดียวใน
โลก 

15,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   15,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม 
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจาก
อัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัย,
แผ่นดินไหวและโคลนถล่ม
ภายในตำบลคลองเรือ 

30,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   30,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

22. โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
จำนวน 10 หมู่บ้าน 
 

200,000 

 

- คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  200,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

23.โครงการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

24. โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  
พัฒนาระบบสวัสดิการ
และเพ่ิมศักยภาพ ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

200,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  200,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

25.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนากลุ่ม
องค์กรสตรีตำบลคลองเรือ 

300,000 104,950 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   195,050 บาท 

26.โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบล 
คลองเรือ”เสริมพลังวัย
เกษียณพ่ึงตน” 
 

250,000 132,750 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 117,250   บาท 

            รวม จำนวน  26  โครงการ 3,931,247 2,322,830.06 1,608,416.94 

 

 



 

รายจ่ายงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม 
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ  
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
 

10,000,000 8,165,400 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   1,834,600 บาท 

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ  
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 
 

3,170,000 1,938,400 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  1,231,600  บาท 

3.เบี้ยยังชีพ 
     ผู้ป่วยเอดส ์

150,000 91,000 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  59,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน 

4.เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

108,000 108,000 - 

5.เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
 

 
250,000 
 
 

 
250,000 

 
 
 

- 

6.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะประปา 
 

200,000 200,000 - 

7.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการ
อ่ืน 

160,000 160,000 - 

            รวม จำนวน  7  โครงการ 14,038,000 10,912,800 3,125,200 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  20,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

2.โครงการศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 

40,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  40,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

3.โครงการเวที
ประชาคมตำบลคลอง
เรือ 
 

50,000 22,450 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  27,550 บาท 

4. โครงการส่งเสรมิ
สนับสนุนการดำเนินการ
จัดทำระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-
LAAS) 

50,000             - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

5.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 
 

430,000 277,600 คงเหลืองบประมาณจำนวน  
152,400  บาท 

6.โครงการฝึกอบรม
สร้างองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)และ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประ
โยชย์ของท้องถิ่น 

200,000 200,000 - 

7. โครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ จำนวนสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

12,300 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  12,300  บาท 

(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน 

 

 

8. อุดหนุนให้กับ
เทศบาลตำบลวิหาร
แดงสำหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
อำเภอวิหารแดงเป็นไป
อย่างมีศักยภาพ 

25,000 25,000 - 

9.โครงการฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000             - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

10.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

200,000 200,000 - 

11.โครงการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างผู้นำชุมชนและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ 
2562 

250,000 244,770 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  5,230  บาท 

12.ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตำบล 

72,400 72,400 - 

13.ค่าครุภัณฑ์ 
(ค่ามัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์) 

42,500 42,500 - 

14.คุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

7,900 7,900 - 

 



       

              

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน 

 

15.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอ่ืน 

160,000 160,000 - 

                 รวม จำนวน  15  โครงการ 1,580,100 1,245,020         327,480  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการตาม
พระราชดำริโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ,
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการรัก
น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-

เดช 

20,000 20,000 - 

2.ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมสร้างองค์
ความมรู้ให้กับสมาชิก
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ในการ
บริหารงานสภาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ 
2562 

50,000 50,000 - 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

3.โครงการเรียนรู้ตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   50,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

 4.โครงการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลคลองเรือ 

100,000 96,820 คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน   3,180 บาท 

              รวม จำนวน   4  โครงการ 220,000 166,820 53,180 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยว 

1.ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการที่ทิ้งขยะ 

100,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  100,000  
บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

๒.โครงการ”คลองเรือ 
รักษ์โรค รักษ์
สิ่งแวดล้อม” 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  50,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

3.โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ตำบลคลองเรือ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน  50,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

              รวม จำนวน   3  โครงการ 200,000 - 200,000 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  62  โครงการ 23,788,547.00 16,892,070.06 6,568,996.94 

 

 

 

      

 



                                                                                                                                                              

                

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕62 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ✓ - - 10,000,000 8,165,400 1,834,600 

๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ ✓ - - 3,170,000 1,938,400.05 1,231,599.95 

๓.อุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) ✓ - - 1,398,247 1,207,644 

190,603 

๔.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

✓ - - 2,660,000 2,634,000 
26,000 

๕. ค่าตอบแทนครู 
ศพด. 

✓ - - 498,360 498,360 
- 

๖.โครงการแก้ปัญหายา
เสพติด 

- - - - - - 

๙.ค่าจดัการเรียนการ
สอน 

✓ 
- - 102,000 102,000 - 

๑๐.ครุภณัฑ์ ศพด. - - - - -  

๑๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

✓ - - 150,000 91,000 59,000 

๑๒.ส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษา - 

- - - - - 

๑๓.อดุหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

- - - - - - 

15.อดุหนุนตามอำนาจ
หน้าท่ี 

- - - - - - 

16.โครงการ
พระราชดำร ิ

✓ - - 20,000 20,000 - 

17.สำหรับสำรวจข้อมลู
จำนวนสัตว ์

✓ - - 12,300 - 12,300 

18.สำหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว ์

- - - - - - 

รวม 9 - - 18,010,907 14,656,804.05 3,354,102.95 

 

 



 

โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕62 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1. โครงการขุดลอกร่องวางท่อระบายน้ำพร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรังถนนเส้นหลัก เริ่มจากเขต
ติดต่อเทศบาลวิหารแดง บริเวณถนนเส้นหลัก
สายวิหารแดง-คลองไทร ตำบลคลองเรือ อ.
วิหารแดง จังหวัดสระบรุี ระยะทางยาว 600 
เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 
เมตร มอก.ช้ัน 3 พร้อมบ่พัก คสล. 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรอืกำหนด) 
งบประมาณ  1,710,000.-  บาท 
 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

1,700,000 

 
 
 
 
 

10,000 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัสทต์ิก หมู่ที่ 2 ถนนวิหารแดง – 
สมานมติร บรเิวณวดัสมานมิตร ผวิจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว174 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตาราง
เมตร 
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
 งบประมาณ  488,000.-  บาท 
 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

488,000 
 

 
 

 
 
- 

3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บริเวณกลุม่บ้านนายจำนงค์ ทศพร 
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร 
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
 งบประมาณ  472,000.-  บาท 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 472,000 

 
 

 
 
- 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บริเวณกลุม่บ้านนายสุเชาว์ อองฟอง 
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 652 ตารางเมตร  
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
งบประมาณ  387,000.-  บาท 
 

      

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

387,000 

 
 

 
 
- 

               

                      



 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

จ่ายจริง 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

5. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 
8 บริเวณกลุม่บ้านนางประไพ ทองประดับ ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุรี ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร ลึก 0.50 
เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก   
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรอืกำหนด) 
งบประมาณ  273,000.-  บาท 
 

       

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 255,000 

 
 

 
 
18,000 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
9 บริเวณกลุม่บ้านนายวินัย ขวัญชัยโย ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุรี ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
693 ตารางเมตร  
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
งบประมาณ  400,000.-  บาท 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 
- 
 40,000 

 
 
 
- 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
10 บริเวณกลุ่มบ้านนายประมาณ รุ่งเรือง ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
690 ตารางเมตร  
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
งบประมาณ  422,000.-  บาท 

        

 
 
 
         - 

 
 
 
- 
 
 

422,000 

 
 
 
- 

8. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนายเทียน กัญหา หมู่ที่ 9 ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุรี ถนน  
คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
810 ตารางเมตร  
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
งบประมาณ     499,000.- บาท 

      

 
 
 
- 

 
 
 
-   499,000 

 
 
 
- 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนางสวง เรืองเงิน หมู่ที่ 10 ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ถนน 
คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
459 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
งบประมาณ    286,000.-   บาท 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

285,000 

 
 
 

 
1,000 

 



 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

จ่ายจริง 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

10. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์
คลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปากคลองกว้าง 12 
เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่
น้อยกว่า 10,875 ลบ.เมตร 
งบประมาณ    498,000.-   บาท 

 

 
 
- 
 

 
 
-   446,700 

 

 
 

 
51,300 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่สมนึก สุดใจ ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
597 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภา
พ้ืนที ่
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) 
งบประมาณ    336,000.-   บาท 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 

     
335,000 

 
 

 
 
 
 

1,000 

 
รวม    5,771,000 

 

11 
 
- 
 

 
-  5,329,700 

 
81,300 

 

                   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลองเรือ  ได้ดำเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่นแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมาย  ภารกิจและอำนาจ
หน้าที่  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน    

    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านศักยภาพ ด้านการคมนาคมภายใน
ตำบล  ได้แก่  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทาง   ท่อระบายน้ำ  อาคารสถานที่  กิจการด้าน
สาธารณูปโภค  เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำ  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล 

 

 



 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา 

    คุณภาพชีวิตประชาชน   

     2.1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้
ดำเนินงานด้านศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาฯ  การส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม  

     2.2  การพัฒนาด้านสังคม   สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ   ได้ดำเนินงานด้านสังคมหลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา   การพัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ  คนด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ   การ
ป้องกันและกำจัดโรคชนิดต่าง ๆ  ในสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆในตำบล  โดยการอุดหนุน 

งบประมาณ  เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้างเสริมและกระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บ
เก่ียวผลผลิต   เช่น การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ  การส่งเสริมร้านค้าชุมชน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เป็นต้น  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในตำบล 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้กับประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูป
ของประชาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  การบริหารงาน โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้าง  การจัดทำแผนพัฒนา  
การจัดทำงบประมาณการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้ส่งบุคลากร/สมาชิก
สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารฯ เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงท้ังตำบล      

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การรักษาสภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็น  ป่าไม้  ดิน  หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์   การ
ส่งเสริมการปลูกป่า   การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และย่ังยืน 

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

 



                                    

 

 

 

 

 


