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                                                      บทน า 

                      ดว้ยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร   พ.ศ.2551   มำตรำ  19 
วรรค 2   ก ำหนดจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรด ำเนินกิจกำรของจังหวัดและหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดจึงเห็นได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่
ประชำชนในท้องถิ่นรวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น   เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ซ่ึงพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒    ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ   เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ  ๑๖ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น   ให้
ไดร้ับกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรก ำหนดรูปแบบกำรปกครองได้อย่ำง
สอดคล้องและเหมำะสมกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นนั้นเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546   

    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559   ข้อ  17  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี  (1) (2) (3) และ (4)  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ก ำหนดใหแ้ผนพัฒนำท้องถิ่นมีระยะเวลำสี่ปีเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดที่ก ำหนดให้มีระยะเวลำสี่ปี 
   2. กำรจัดท ำ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่ำนกระบวนกำรประชำคมท้องถิ่นเพ่ือสร้ำงกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน 

   3. ก ำหนดให้  เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   เมืองพัทยำ   จัดท ำทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไปและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้จัดท ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนพฤศจิกำยนก่อนปีงบประมำณถัดไป       เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถประสำนและบูรณำกำรโครงกำรพัฒนำที่
เกินศักยภำพไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดแผนปฎิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด เพ่ือน ำไปจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
จังหวัดต่อไป กรณีท่ีจะต้องขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  ต้องมีเหตุที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริงและให้ค ำนึงถึงระยะเวลำในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดด้วย 

 4. ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมงบประมำณจำกเงินสะสมแต่ละปีงบประมำณรวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฎิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมียุทธศำสตร์ในกำรใช้ทรัพยำกรและรำยได้ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกำรวำงแผนถือเป็นกลไกส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำคมท ำ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมำยและสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ประกอบกับกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำที่ก ำหนด    
 



 

 

 

 

 

 

จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  (ฉบับปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิน่
ส่ีปี   ครั้งที่ 3/2561)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ    ฉบับนี้เป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์  ในกำรบริหำรงำนน ำไปสู่
จุดหมำยในกำรพัฒนำต่อไป 

 

 

 

.......................................................... 
(นำยทิพย์ชยภล    เพทำยวิรำพันธ์) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 

วันที่   7   สิงหำคม   ๒๕61 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลท่ัวไป 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป 

1. ด้านกายภาพ 
   1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒/๓    หมู่ที่  ๙  
ต ำบลคลองเรือ  อ ำเภอวิหำรแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ ำเภอเมืองสระบุรี  ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองสระบุรี
ประมำณ  ๓๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ๒๕.๖๔๕ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑๖,๐๒๘.๑๒  ไร่ 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ   ได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น   ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ .ศ. ๒๕๓๗  ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙ มกรำคม  ๒๕๓๙   และปรับเป็นขนำดกลำง  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภำคม   พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมี  นำย
บุญนำค  คัมภิรำนนท์  ก ำนันต ำบลคลองเรือ    เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร (โดยต ำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้มีกำรเลือกตั้งใหม่ 
ได้แก่ นำยทิพย์ชยภล   เพทำยวิรำพันธ์    เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

             1.2  ภูมิประเทศ 
   ลักษณะพ้ืนที่ของต ำบลคลองเรือ โดยทั่วไปเป็นที่รำบค่อนข้ำงเรียบบริเวณทิศเหนือของต ำบลทิศตะวันออกของ
ต ำบลจรดเทือกเขำป่ำสงวนแห่งชำติป่ำมวกเหล็กและป่ำทับกวำง  แปลงสอง,มีแหล่งน้ ำที่ส ำคัญได้แก่  คลองห้วยกรวดและคลองหัว
ช้ำงไหลมำบรรจบกันเป็นคลองวิหำรแดงในเขตหมู่ที่ ๙ โดยไหลจำกทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตกของต ำบล  สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไป
จึงเหมำะส ำหรับกำรเกษตรและปศุสัตว์ 

                 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลเจริญธรรม          อ ำเภอวิหำรแดง     จังหวัดสระบุรี 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต ำบลบ้ำนพริก             อ ำเภอบ้ำนนำ       จังหวัดนครนำยก 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลเขำเพิ่ม               อ ำเภอบ้ำนนำ       จังหวัดนครนำยก 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบำลต ำบลวิหำรแดง   อ ำเภอวิหำรแดง    จังหวัดสระบุรี 
 

           1.3 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ ำและกำรชลประทำน  แหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ  มีจ ำนวน  2  แห่ง 
  -  อ่ำงเก็บน้ ำเขำแก้ว       หมู่ที่  ๔  ต ำบลคลองเรือ  
  - อ่ำงเก็บน้ ำบึงหนองแบน  หมู่ที่  5  ต ำบลคลองเรือ  

แหล่งน้ ำขนำดเล็ก 

   - ฝำย      

   - บ่อน้ ำตื้น    
                  

    ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
    ดังนั้นพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือเป็นพ้ืนที่เหมำะแก่กำรพัฒนำมีพ้ืนที่ติดกับเขตจังหวัด 

นครนำยกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมำะสมในกำรขยำยเป็นเขตพำณิชยกรรมหรืออุตสำหกรรมในอนำคตได้     
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
             2.1 เขตการปกครอง 
                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือแบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น    ๑๐   หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
  หมู่ที ่ ๑ บ้ำนเกำะกลำง  นำยทองเปลว   เฉยชอบ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑ 
  หมู่ที ่ ๒ บ้ำนหนองไทรเหนือ นำยวสันต์       บัวทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒ 

  หมู่ที ่ ๓ บ้ำนหนองไทรใต้ นำยจ ำรัส        พรมน้อย  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 3 

  หมู่ที ่ ๔ บ้ำนห้วยกรวด  นำยสมทรง      คุ้มครอง  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 4 
  หมู่ที ่ ๕ บ้ำนยำงคู ่  นำยสมหวัง      เกตุวร  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 
  หมู่ที ่ ๖ บ้ำนหนองไทร  นำยอัศวิน       คัมภิรำนนท์ ก ำนันต ำบลคลองเรือ 
  หมู่ที ่ ๗ บ้ำนใหม่  นำยนิคม         พำนทอง  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 7   
          หมู่ที ่ ๘  บ้ำนหนองสะอำงค์ นำยสุวิทย์        สุดใจ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 
  หมู่ที ่ ๙ บ้ำนคลองไทร  นำงพรนภำ      ฉิมยำม  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 9 
  หมู่ที ่ ๑๐บ้ำนคลองหัวช้ำง นำยสังวำลย์     คชประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 10  

          2.2 การเลือกตั้ง  
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
   ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  จ ำนวน   ๒๐  คน   โดยรำษฎรมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้ง 
๑๐ หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ ๒ คน  เพ่ือร่วมกันพัฒนำ ปรับปรุง ดูแล ติดตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่และรำยงำนผล  ให้ประชำชนทรำบ 
ตำมโครงกำรและงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง การศึกษา 
๑ นำยรวิโรจน์    บุษบำ ประธำนสภำ อบต. ปริญญำตรี 
๒ นำยสมัย    ล ำดี รองประธำนสภำ อบต. ป.๔ 

๓ นำยภูมิพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ ์ เลขำนุกำรสภำ อบต.  ปริญญำโท 

๔ นำยสรอรรถ    ทับสำร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๑ ปริญญำตรี 
๕ 

 

นำงบุญยวีร์     เฉยชอบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๑ ม.๓ 

๖ นำงทองสุก      ค ำแพง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๒ ป.๔ 

๗ นำยศิริพงษ์      ผำพิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๒ ม.๓ 

๘ นำยสุนทร       บุญมี สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๓ ม.๖ 

๙ นำยสมัย         พงษ์ภมร   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๓ ม.๖ 

๑๐ นำงอรวรรณ    ดวงเนตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๔ ปริญญำตรี 
๑๑ นำยสมศักดิ์     ขันแก้ว สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๔ ม.๖ 

๑๒ นำยสุวัฒน์      นิลสุพัฒน์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๕ ป.7 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง การศึกษา 
๑๓ นำยสุเมธ        อ่อนศรี สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๕ ป.๖ 

๑๓ นำยประทวน    หุ่นสำระ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๖ ม.๖ 

๑๔ นำยนิภณ       พำนทอง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๗ ม.๖ 

๑๕ นำงสุนันท์       อ้อยแดง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๘ ป.๔ 

๑๖ นำยบุญมี        โพธิ์น้อย  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๙ ป.๔ 

๑๗ นำยวินัย         ขวัญชัยโย สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๙ ม.๖ 

๑๘ นำงชลณิธำ     คชประเสริฐ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๑๐ ปริญญำตรี 
๑๙ นำยสมพงษ์     ปัญโญ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่  ๑๐ ป.๖ 

 

 

                         คณะผู้บริหาร      ประกอบด้วย 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ และรองนำยก   ๒   คน     เลขำนุกำรนำยกฯ   ๑  คน  ซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้ง
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง การศึกษา 
๑ นำยทิพย์ชยภล   เพทำยวิรำพันธ์ นำยก อบต. ปริญญำโท 

๒ นำยชำติ  ชูนำม รองนำยก อบต. ม.๖ 

๓ นำยอุทัย  เกิดรี รองนำยก อบต. ม.๓ 

๔ นำงกันณัชชำ    พุกสิทธ์ เลขำนุกำรนำยก อบต. ปริญญำตรี 
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                               จ านวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนท้องถิ่น  แยกตามส่วนราชการดังนี้ 
 
 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  รวม     ๑0   คน 

 ข้ำรำชกำร 4     คน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ ๑    คน 
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ๓    คน 
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป ๒    คน 

กองคลัง พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  รวม     6   คน 

 ข้ำรำชกำร 3    คน 
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป 3    คน 

กองช่าง พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  รวม     8    คน 

 ข้ำรำชกำร 1    คน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ ๑    คน 
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป 6    คน 

กองการศึกษาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  รวม     ๔   คน 

 ข้ำรำชกำร ๓   คน 
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป ๑  คน 

กองสาธารณสุขฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  รวม    -   คน 

 ข้ำรำชกำร - 
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป - 
 กองสวัสดิการสังคม พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  รวม     ๓   คน 

 ข้ำรำชกำร ๒    คน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ - 
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ๑    คน 

                                                
                                                     รวมข้าราชาร/พนักงานส่วนต าบล   

         

 

 

 

 

 

 

 รวมพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น จ านวน 

 ข้ำรำชกำร  ๑3  คน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ     ๒  คน 
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     4   คน 
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป   ๑2  คน 
  รวมทั้งส้ิน       ๓1  คน 



 

 

 

 

                                                                                                                                       ๖ 

 

โครงสร้างพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
มีอัตราก าลังพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นำยภูมิพัฒน์      ธนดิฐภักดพีงศ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปริญญำโท 

    ส านักงานปลัดฯ จ านวน  ๑๑  คน   
๒ นำงศิริสมบัติ   วงษ์เงิน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ปริญญำโท 

3 นำงสุภำพร   ศรีสว่ำง หัวหน้ำส ำนักปลัด ปริญญำโท 

-               -ว่ำง-       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฎิบัติกำร - 

-               -ว่ำง-  นักทรัพยำกรบุคคลปฎิบัติกำร - 

4 นำงสำวศิริวรรณ เกสิน เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฎิบัติงำน ปริญญำตรี 
5 นำยศรสีวัสดิ์ เภำดี พนักงำนขับรถ ป.6 

-               -ว่ำง-  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปก/ชง      - 
6 นำงสำวปริยำกร    หนูแดง ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล ปริญญำตรี 
7 นำยสรำวุธ    คชประเสริฐ ผู้ช่วยนักประชำสัมพันธ์ ปริญญำตรี 
8 นำงสำวศิริพร คัมภิรำนนท์ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริญญำตรี 
9 นำยเกริกวิทย์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ปริญญำตรี 

10 นำงมำริสำ   มูลอ้อม พนักงำนจ้ำงทั่วไป ปวช. 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
                 กองคลัง        จ านวน   6   คน   

-                  -ว่ำง-  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง         - 
๑ นำงสำวน้ ำอ้อย วิมำโน หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน รก.ผอ.กำรคลัง   ปริญญำโท 
๒ นำงนภำพร                  ชิณวร นักวิชำกำรคลังปฎิบัติกำร ปริญญำตรี 
-                  -ว่ำง-  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปก/ชง        - 
3 นำงสำวภัทรวดี เพ็ชรดำ เจ้ำพนักงำนพัสดุปฎิบัติงำน ปริญญำตรี 
-                  -ว่ำง-  เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้        - 
4 นำงสำวชวนพิศ บัวหลำย พนักงำนจ้ำงทั่วไป ปริญญำตรี 
5 นำงสำวจิรำวรรณ บัวอุย พนักงำนจ้ำงทั่วไป ปวส. 
6 นำงสำวพิไลวรรณ จ ำปำทอง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ปริญญำตรี 
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                  กองช่าง จ านวน   8   คน   
1 นำยวิชญ์รวี     เพศสุวรรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปริญญำตรี 
-                -ว่ำง-  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  

2 นำยอ ำนำจ อำษำพันธ์ พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ ม.๓ 

3 นำยประมวล เบ้ำศร ี พนักงำนจ้ำงทั่วไป ม.๖ 

4 นำยสมจิตร แดงสมสอำด พนักงำนจ้ำงทั่วไป ป.๖ 

5 นำยค้ ำ อินแก้ว พนักงำนจ้ำงทั่วไป ม.๖ 

6 นำยประทวน ปิ่นภัย พนักงำนจ้ำงทั่วไป ป.๔ 

7 นำงสำววัชรำ คชรินทร์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ปริญญำตรี 
8 นำงสำวเสำวนีย์   ศรีบุญจันทร์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ม.6 

               กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน   4   คน  

     ๑ นำงสำวปรำณี ศรีสุระ ผู้อ ำนวยกำรกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ปริญญำโท 
     ๒ นำงสำวสำหร่ำย บัวทอง หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ปริญญำตรี 
     ๓ นำงวิชิตำ            ประสำนสุขถำวร ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ปริญญำตรี 

     ๔ สิบโทณัฐปภัสร์          ประสำนสุขถำวร ผู้ดูแลเด็ก ปริญญำตร ี

         กองสวัสดิการสังคม       จ านวน   3  คน     

1 นำงสุภิชำ       เมฆขลำ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ปริญญำตรี 

2 นำยไพโรจน์    ผ่องสุข นักพัฒนำชุมขนปฎิบัติกำร  ปริญญำตรี 

-             -ว่ำง- เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ปก/ชง       - 

3 นำงสำวภิญญดำ   จันทร์แย้ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุม ปริญญำตรี 

              กองสาธารณสุข        จ ำนวน   -   คน   

 - -  

 
 
3.ประชากร 

                  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชำกรในพ้ืนที่ต ำบลคลองเรือ   ๑๐    หมู่  ณ   วันที่  24  ตุลำคม   2561   แยกเป็นชำย   
๓,๔78  คน  เป็นหญิง  ๓,595  คน   รวมทั้งส้ิน   7,073  คน  จ ำนวนครัวเรือน  รวมทั้งส้ิน  ๒,243  ครัวเรือน  
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม หลังคำเรือน 
๑ บ้ำนเกำะกลำง ๓38 ๓36 ๖54 238 
๒ บ้ำนหนองไทรเหนือ ๑๐8 ๑22 ๒30 ๖7 
๓ บ้ำนหนองไทรใต้ ๑๓9 ๑๖7 ๓๐6 92 
๔ บ้ำนห้วยกรวด ๕86 ๕๗7 ๑,๑63 ๓55 
๕ บ้ำนยำงคู่ ๓48 ๓95 ๗43 ๒57 
๖ บ้ำนหนองไทร ๔๔3 ๔๒8 ๘71 ๒52 
๗ บ้ำนใหม่พัฒนำ 171 ๑๗7 ๓48 ๑๐8 
๘ บ้ำนหนองสะอำงค์ ๒96 305 601 202 
๙ บ้ำนคลองไทร 795 ๘๒1 ๑,๖16 517 

๑๐ บ้ำนคลองหัวช้ำง 174 ๒64 277 541 
 รวม ๓,๔75 ๓,๕89 ๗,๐64 ๒,232 

 
                                                          

                  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
    

   ที ่ ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 
๑ เยำวชน 376 803 1,179 
๒ ประชำกร  2,280 2,227 4,507 
๓ ผู้สูงอำยุ 413 525 938 
  3,069 3,555 6,624 

 
4. สภาพสังคม 
   4.1  การศึกษา   
     สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.           จ านวน   4   แห่ง           
   - โรงเรียนวัดหนองไทร 
   - โรงเรียนวัดสมำนมิตรมงคล 
   - โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรรำษฎร์บ ำรุง) 
   - โรงเรียนวัดเขำแก้วมุขดำรำม 
                                   
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จ านวน    1     แห่ง 
   -   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก         ตั้งอยู่ที่หมู่  ๙  สถำนที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 
   -   ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน  มี  ๖ แห่ง ประกอบด้วยหมู่ ๓,๔,๕,๗,๙,๑๐ 

  4.2  การสาธารณสุข 
   - มีสถำนบริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน   ๑   แห่ง    
       โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเรือ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ต ำบลคลองเรือ    
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  4.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - สถำนีต ำรวจชุมชน จ ำนวน   ๑   แห่ง 
    สถำนที่ตั้ง  หมู่ที่  ๑๐   ต.คลองเรือ   อ.วิหำรแดง  จ.สระบุรี 
   -  ศูนย์ อปพร. อบต.คลองเรือ   
   

5. ระบบบริการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอและจังหวัดรวมทั้งกำรคมนำคมภำยในต ำบลและหมู่บ้ำนมีรำยละเอียดดังนี้ 

- ถนนทำงหลวงชนบทสำยวิหำรแดง – คลองไทร เป็นถนนลำดยำงกว้ำง ๖ เมตร ใช้กำร ได้ด ี
- ถนนสำยยำงคู่ – ห้วยกรวด เป็นถนนลำดยำง กว้ำง ๖ เมตร  
- ถนนสำยคลองหัวช้ำง – เขำแก้ว เป็นถนนลำดยำง กว้ำง ๖ เมตร ใช้กำรได้ดี 
- ถนนสำยคลองไทร – เขำแก้ว เป็นถนนลำดยำง เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง ๔ เมตร และ ๕  

เมตร  ตำมล ำดับ สภำพเป็นหลุมเป็นบ่อบำงช่วง 
- ถนนสำยคลองไทร – คลองยำง เป็นถนนลำดยำงกว้ำง ๖ เมตร ใช้กำรได้ดี 

                                                                                             
หมู่ที่ ๑ ระยะทำงห่ำงจำกท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๒,๘๓๑ เมตร (๒.๘๐ กม.) 
หมู่ที่ ๒ ระยะทำงห่ำงจำกท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๕,๘๐๐ เมตร (๕.๘๐  กม.) 
หมู่ที่ ๓ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๓,๐๐๐ เมตร (๓.๐๐ กม.) 
หมู่ที่ ๔ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๔,๐๐๐ เมตร (๔.๐๐ กม.) 
หมู่ที่ ๕ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๒,๕๑๑ เมตร (๒.๕๐กม.) 
หมู่ที่ ๖ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๑,๖๘๒ เมตร (๑.๗๐ กม.) 
หมู่ที่ ๗ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๑,๖๗๐ เมตร (๑.๗๐  กม.) 
หมู่ที่ ๘ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๒,๘๐   เมตร (๒.๘  กม.) 
หมู่ที่ ๙ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๐,๑๐๐ เมตร 
หมู่ที่ ๑๐ ระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ๕,๕๐๐ เมตร (๕.๕ กม.)  
                  
     5.2  การไฟฟ้า 
   ไฟฟ้ำภำยในเขตต ำบลคลองเรือ  ด ำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคซึ่งให้บริกำรไฟฟ้ำยังไม่ครบทุกหลังคำเรือน
รวมทั้งไฟฟ้ำสำธำรณะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกถนนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ซึ่งไฟฟ้ำสำธำรณะอยู่ในควำม
ดูแลและกำรซ่อมแซมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 

     5.3  การประปา 
   - มีกำรประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน     ๑๐    แห่ง   
   -  สถำนที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำร  ทั้ง  10  หมู่บ้ำน   

                                  5.4  การโทรคมนาคม 
   - มีตู้โทรศัพท์สำธำรณะ จ ำนวน   ๔   แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔,๕,๗,๙ 
   -   หอกระจำยข่ำว    จ ำนวน    ๑๐   แห่ง 
   -   มีระบบเสียงไร้สำยครอบคลุมพ้ืนที่   หมู่ที่  ๑,๒,๕,๗,๘,๙ 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1 การเกษตร 

   ประชำกรต ำบลคลองเรือโดยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเช่นท ำนำ,เล้ียงสัตว์และ 
ปลูกพืชผักผลไม้ 
 

  ประเภทร้านอาหาร 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
4 

นำงดวงรัตน์         ทับสำร 
นำยปฏิคม           พันธ์สง่ำ 
นำงพยงค์            บุญจันทร์ 
นำงวรรณำ          จันทร์พินิจ 

๑๐๓ 
๑๐๑ 
๑๑ 

10/4 

๑ 
๔ 

๑๐ 
2 

ร้ำนอำหำร 
ร้ำนอำหำร 

ร้ำนอำหำร/ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำรและคำรำโอเกะ 

      
 
      การอุตสาหกรรม       

         ประเภทห้องเช่า/บ้านเช่า 
    

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘         
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
12 

นำยไปล่               เพ็ชรประยูร 
นำงศศิวรรณ         สิงห์บุปผำ 
นำงประภำพิศ        แก้วสุก                 
นำยธง                 เดชเกรียงไกร 
นำงกวำงทอง         มีอำษำ 
นำยสมเกียรติ        บุญมหำผล 
นำงสำวกนัณัชชำ     พุกสิทธ์ิ 
นำงภคินี               สิริจันทร์ขจร 
นำงฐิติรัชต์            สิริโอฬำรวงศ์   
นำยนิพนธ์            ประทีปเสน   
นำยณรงค์พล        คูวิจิตรสุวรรณ 
นำงสำวพรนภำ      ฉิมยำม 

๖๘/๑ 
๓/๑  
๑๗๓ 

๙๐/๘ 
๙๐/๑ 
๙๗/๑ 
๙๗ 
๔๗ 

๔๔/1  
๔๑๕    
๒๙๙  
86/1              

๑ 
๑ 
๑ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๘ 
๙ 
๙ 

๙ 
9 

ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 

วิหำรแดงอินท์ 
บ้ำนเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
ห้องเช่ำ 
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           ประเภทป๊ัมน้ ามัน 

 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 

๓ 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นำยเสถียร            ศรีสง่ำ 
หจก. ป. ปิโตรเลียม 
หจก.รัตนจุติ 
นำงสำวพรนภำ      ฉิมยำม 
นำงสุรัชนีย์           ศรีจันทร์ 
นำงพยงค์             บุญจันทร์ 
นำงใสมัญ            ขันดวง 
นำยสนิท              ทองอยู่ 

๘๙ 
๖๔ 
9 

๘๖ 
๓๙๑ 
๔๙๘ 

๑๑๕/๒ 
๓๒/๒ 

๕ 
๘ 
8 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๔ 
๖ 

ปั๊มน้ ำมัน 
ปั๊มน้ ำมัน 

สถำนีบริกำรก๊ำช-แก๊ส 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มน้ ำมัน 

 

             
          ประเภทร้านอินเทอร์เน็ต/เกมส์ 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
 

นำยสมเกียรติ        บุญมหำผล 
นำยเสนำะ            กล่ันแก้ว 

          ๙๗/๑ 
260/3 

  ๖ 
9 

ร้ำนอินเทอร์เน็ต 
น้องเนยเกมส์ 

                            
      ประเภทอู่ซ่อมรถ 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
11  

นำยพิเชษฐ          ดำวดวงสุข 
นำยบุญมี            สร้อยอุดม 
นำยสมชำติ          ผ่องสะอำด 
นำยจำรึก             แหยมนก 
นำยสงบ              เพ็งมำลำ 
นำงสมำน            ท้ำวหลวง 
อู่ สุขไพศำล 
นำงอัมพร            ขำวพันธ์ 

นำยเกียงศักดิ์        ลู่พำณิชย์ 
นำยสุชัย              สมนวนตำด 
นำยสุเมธ             จันทำ 

๑๖๘ 
๔๒ 
๓๙ 

๑๘๐ 
๘๓ 
๗๙ 

๑๑๙ 
๑๒/๔ 
๓๖ 

๑๘๙/๑ 
18/3 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๖ 
๖ 
๖ 
๙ 
๙ 
๙ 
6 

อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
ร้ำนค้ำ, อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถ, ร้ำนเสริมสวย 
อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
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           ประเภทร้านรับซื้อของเก่า 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 

นำยมงคล           เอ่ียมสะอำด 
นำงสำวอรพิมล    สิริพงษ์ชวลิต 

๒๐๙/๑ 
            89/9 

๙ 
  8 

ร้ำนรับซื้อของเก่ำ 
ร้ำนขำยของเก่ำ 

 

         ประเภทตลาด 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ ตลำดทรัพย์เจริญ - 9 ตลำดทรัพย์เจริญ 

                  

  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
2 
3 
4 
5 
6 

นำยกิตติพล       เทพธำรำทิพย์ 
นำงสำววรำพร    บุญมหำผล 
หจก. คลินิก เซรำมิกส์ จ ำกัด 
นำยโสภณ        แย้มพลอย 
นำยชัยทัต        คูวิจิตรสุวรรณ 
นำงสำวรุ่งอรุณ    โกศลจิต 

๑๑๗ 
๙๗/๓ 
๘๙ 
๕๘ 

๓๐๐ 
๙๔ 

๑ 
๖ 
๘ 
๕ 
๙ 
๙ 

โรงงำนผลิตกำแฟ 
โรงผลิตน้ ำแข็ง 
โรงงำนเซรำมิกส์ 
ผลิตน้ ำดื่ม 
โรงสีข้ำว 
ผลิตน้ ำดื่ม 

     
         ประเภทร้านค้า 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

นำงสำวปำริฉัตร์    พำนทอง 
นำงสมบูรณ์        ทับสำร 
นำงชนิภำ           จันทร์แก้ว 
นำงรัชนีวรรณ      สุริยะฉำย 
นำยปัญญำ         ภิรมรักษ์ 
นำงวงษ์เดือน       พยอมน้อย 

นำงบุญทอง         เขียวครำม 
นำยสมัย            พงษ์ภมร 
นำงจ ำนงค์          ปุระค์ศิริ 
นำงใสมัญ           ขันดวง 

๓๑ 
๒๙ 

๖ 
๑๐๐ 
๔๖ 
๒๕ 
๓๙ 

๕๕/๑ 
             ๒๗๑ 

 ๑๑๕/๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๓ 
๓ 

   ๔ 
๔ 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
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           ประเภทธุรกิจ 

                                                                                                                    
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 

นำงสังวำลย์           ขวัญอ่อน 
นำงนวลจันทร์         เบญจวงศ ์
นำยสมคิด              ไกรทอง 
นำงบุญยงค์            ผ่องฉำย 
นำยบุญเลิศ            แย้มพลอย 
นำยประเสริฐ          บุญธรรม 
นำงนำรี                 พันธุ์ลิตร 
นำยสมคิด              นันทพล 
นำงสำวละเอียด       โคบุตร 
นำงนพพิน              อุประ 
นำยสมเกียรติ         บุญมหำผล 
นำงสำวนำค           จันทำ 
นำงสำวประทม      รอดเมือง 
นำงสมบัติ             จันทรี 
นำยสนั่น                อินแก้ว 
นำยไพรินทร์            เสำร์ท้ำว 
นำงรัตนำ                คนซื่อ 
นำงสำวชนิดำ     พันธุ์เจษฎำธนเดช 
นำยกิตติกรณ ์         น้อยอินทร์ 
นำยประวิทย์           จันทรี 
นำงละออ               ก้ำนพลู 
นำงชูศักดิ์               เรืองศิลป์ 
นำยไพรรัตน์            ก้ำนพลู 
นำยสุดใจ                ฉิมยำม 
นำยสุวรรณ              ศรศรี 
นำงสำวศรีนวล         อินทร์อ่ ำ 
นำงสมหมำย            ลำยครำม 
นำงสำวแตงอ่อน      ข ำกระจ่ำง 
นำยภิเดช              แย้มพลอย 
นำงน้อย               พุกษำ 
นำยสมัย               ล ำดี 

๑๒๐ 
๕๐ 
๗๘ 
๒๗ 

๓๕๓/๑ 
๑๑๒/๑ 
๑๑๖ 
๒๑ 

๑๓๕ 
๔๔/๑ 
๑๓๑ 
๘๔/๒ 
๙๓ 

๑๓/๒ 
๗๐ 

๖๕/๑ 
๑๗ 

๖๗/๑ 
๖๘/๑ 

๖๙/๔ 
๔๒ 

๔๓๒ 
๔๔๒ 
๘๖ 

๑๓๕/๑ 
๘๗ 
๓๓ 

๒๑๓ 
๘๖/๒ 
๔๙๗ 

             ๑๕๖ 

๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๗ 
๘ 
๘ 
๘ 
๘ 
๘ 

๘ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 

ร้ำนค้ำ/เครื่องสังฆภัณฑ์ 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 

           ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 

            ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 

ร้ำนค้ำ,ขำยเฟอร์นิเจอร์ 
ร้ำนค้ำ/ขำยขนมกะหรี่ปั๊บ 

ร้ำนค้ำ/ขำยผัก 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 

ร้ำนค้ำ, ปั๊มหลอด 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
 

นำงกุหลำบ            ระงับทุกข ์
นำงพยงค์              บุญจันทร์ 
นำยพิสุทธ์             จันทร์งำม 
นำยสุพิน               เจียมภักดิ ์

             ๒๘๕ 
๑๑ 
๕/๒ 
๓๘ 

๙ 
๑๐ 
๑๐ 
๘ 

            ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 
ร้ำนค้ำ 

ขำยขนมกะหรี่ป๊บ 

 

          ประเภทร้านเสริมสวย 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 

นำยพงษ์ศักดิ์        พำนทอง 
นำงสำวรำตรี         หนูมำทวงษ์ 
นำงทักษกร          พลอยงำม 

๓๑ 
๑๑๖ 
๒๖๒ 

๑ 
๕ 
๗ 

ร้ำนตัดผม 
ร้ำนเสริมสวย 
ร้ำนเสริมสวย 

 

         ประเภทเกษตรกรรม 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ กำรประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
20 

นำงศรีไพร  ศำสตร์ทรัพย์ 
นำยวสันต์   บัวทอง 
บริษัททรัพย์รุ่งเรืองชัยฟำร์มจ ำกัด 

นำยสุรเชษฐ์  พิพัฒสัตยำนุวงศ์ 
นำยสมควร  สุมำรทอง 
นำงบังอร  ขันแก้ว 
นำยจ ำนงค์  ทศพร 
นำงประทุม  ทองอินทร์ 
นำยวินัย  ขันดวง 
นำยศรัญยู  ศำสตร์ทรัพย์ 
นำยสุบิน  หมื่นรำม 
นวยพงษ์ศักดิ์  ทศพร 

นำงประเทือง  ช้ำงปำน 
Ok’l6,]mbrpN  vbomiNl6- 
นำยไชย  รอดสะเอ่ียม 
นำงสำวพนัสดำ   ลิ้มมงคลชัยกุล 
นำงรัชนีกร  สร้อยพวง 
นำยเจษฎำ  สิงห์มุกดำ 
นำยสุชำติ  เดชเกรียงไกร 
นำยมำนิตย์  พิหำรมงคล 

๘๖ 
26 
๘๓ 
๓๒ 

๑๘๙ 
๑๑๕ 
๒๓ 

๙๘/๓ 
๑๑๕/๒ 

26 
๓๕ 
23 

๙๘/๔ 
23/2 
๕๓ 

๕๐๒ 
๘๖ 

๒๐๐/๑ 
๙๐ 
๖๙ 

๑ 
2 
๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
4 
๔  
4 
๔ 
4 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

๖ 

เล้ำไก่ 
เล้ำไก่ 

เล้ำไก่ 

เล้ำไก่ 
เล้ำไก่ 

เล้ำสุกร 
             เล้ำไก่ 

เล้ำไก่ 
เล้ำสุกร 
เล้ำไก่ 

เล้ำสุกร 
เล้ำไก่ 

เล้ำไก่ 
เล้ำไก่ 

เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 



 

 

 

 

 
                          ๑5 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
บ้ำนเลขที ่

ประเภท 
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ 

๒1 
๒2 
๒3 
๒4 
๒5 
๒6 
๒7 
๒8 
๒9 
30 
๓1 
๓2 
๓3 
 

นำยเทียร  กันหำ 
นำยนิธิกรณ ์  เรืองภัทร์กุลกิจ 
นำงสำวน้อย   กองจินดำ 
นำงพเยำว์  เอ่ียมคง 
นำยศุภชัย  อัฐมำลำ 
นำงประทีป  แพงสอน 
นำยสมพงษ์  อัฐมำลำ 
นำงสำวนฤชล   แก้วส ำอำงค์ 
นำยเฉลิมชัย  อัฐมำลำ 
นำยธำนี  สำยบัว 
นำงสุดใจ  กองจินดำ 
นำงทองมำ   ขำวน้อย 

บริษัท  ทรัพย์รุ่งเรืองชัยฟำร์ม 

๑๗๙/๑ 
๕๕/๑ 
๔๘๓ 
๘๐ 

๑๒๒ 
๒๔ 

๑๖๗ 
๒๖๒ 
๑๖๘ 
๒๖๓ 
๕๖ 

287 
๘๘ 

๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 

๙ 

๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
9 

๑๐ 

           เล้ำไก่ 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำสุกร 
เล้ำไก่ 

       

          ประเภทอ่ืนๆ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
บ้ำนเลขที ่

ประเภท 
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
11 
12 
13 
14 

นำยทองเปลว    เฉยชอบ 
นำงสำวฐิติมำ    อ้สนี 
นำยสุทธิพจน์     จ ำปำทอง 
นำยชลัม     ทัศพร 
นำงอรวรรณ    ดวงเนตร 
นำยสุวัฒชัย    พุทธำ 
นำยอนุเชำว์    จูเสม 
นำยบุญยืน   ปำนทิพย์ 
นำยประเสริฐ  บุญธรรม 

บริษัท บีเอฟ เคที จ ำกัด 
นำงบัวศรี    พิลำเลิศ 
นำงรัตนำ    คนซื่อ 
นำงสำวชนิดำ  พันธุ์เจษฎำธนเดช 
นำยสุพิณ     เจียมภักดี 

2 
199/2 

24 
55/1 
35 

116 
109 
136 
136 

- 
4 

17 
67/1 
38 

1 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
8 

ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ำง 
ร้ำนน้ ำปลำหวำนแซ่บเวอร์ 
ร้ำนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ร้ำนเครื่องปรับอำกำศ 
ร้ำนกำรเกษตร 

ร้ำนกำรเกษตร 
ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 
ร้ำนคำร์แคร์(ล้ำงอัดฉีด) 
ร้ำนเสำสัญญำณโทรศัพท์ทรูมูฟ 
ร้ำนขำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด 
ร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์ 
ร้ำนขนมกะหรี่ปั๊บเบรกแตก 
ร้ำนขนมตี๋กะพรี่ปั๊บ 
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ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้ำนเลขที ่
ประเภท 

หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

นำยกิตติกรณ์   น้อยอินทร์ 
นำงสำวเนตรนรินทร์   เส้ืออุดม 
นำยปนิก   พำดพิมพ์ 
นำยเมืองมล  วงศำ 
นำงสำวพรนภำ   ฉิมยำม 
นำงสำวมำลัย  หวังกำญจน์ 
นำงกรองทอง   ปำสำ 
นำยมำโนช  เปี้ยสุพงษ์ 
บริษัท ทรู  มูฟ จ ำกัด 
นำงวลินดำ    คุณประทุม 
นำยอุทร   แก้วประดิษฐ 
นำยสมบัติ   วงค์วัทกี 
นำงลัดดำ    ขันธวุฒิ 
นำงสำวสุนิสำ   สืบจุ้ย 
นำยคมกริช   ธีโสภำ 
นำยธนำ   เจริญจิตร์ 
นำยชลัม   ทัศพร 

68/1 
68/1 
9/1 

12/4 
86/1 
158 
337 
336 

- 
110 
449 
428 

180/5 
473 
99 
98 

55/1 

  8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
3 

ร้ำนขำยผัก 
ร้ำนขำยผ้ก 
ร้ำนคำร์แคร์และร้ำนเครื่องดื่ม 
ร้ำนจ ำหน่ำยประตูสแตนเลส 
ร้ำนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ร้ำนตัดเสื้อ 
ร้ำนขำยข้ำวสำร 
ร้ำนขำยข้ำวสำร 
เสำสัญญำณโทรศัพท์ทรูมูฟ 
เสำสัญญำณโทรศัพท์  จี เอส เอ็ม 
ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 
ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 
ร้ำนขำยเครื่องส ำอำง กิ๊ปช็อป 
ร้ำนขำยถ่ำนไม้ 
ร้ำนจ ำหน่ำยต้นไม้และกำรเกษตร 
ร้ำนขำยถ่ำนไม้ 
ร้ำนขำยเครื่องปรับอำกำศ 

 

 
สรุปข้อมูลการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 
ที่ ประเภทของธุรกิจ จ านวน 

๑ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ประเภทร้ำนอำหำร 
ประเภทบ้ำนเช่ำ                
ประเภทปั้มน้ ำมัน   
ประเภทร้ำนอินเตอร์เน็ต/ร้ำนเกมส์   
ประเภทอู่ซ่อมรถ                  
ประเภทร้ำนรับซื้อของเก่ำ         
ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม       
ประเภทร้ำนเสริมสวย               
ประเภทร้ำนค้ำ                    
ประเภทเกษตรกรรม               
ตลำด 
ประเภทอ่ืนๆ     

4 
12 
8 
2 

11 
2 
6 
3 

52 
32 
1 

27 

ร้ำน 
แห่ง 
แห่ง 
ร้ำน 
แห่ง 
ร้ำน 
แห่ง 
ร้ำน 
ร้ำน 
แห่ง 
แห่ง 
ร้ำน 
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  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
               (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
                7.1   ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 

                หมู่ที่  1  บ้านเกาะกลาง  ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  พ้ืนที่ลักษณะภูมิประเทศ
ของหมู่บ้ำนเกำะกลำง  จะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้ำน  คือประชำชนจะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้ำนหลำย ๆ หลัง  และตั้งชื่อกลุ่มหมู่บ้ำนว่ำ
หมู่บ้ำนเกำะกลำง 

   ทิศเหนือ    ติดกับ  หมู่ที่  10  ต ำบลวหิำรแดง 
   ทิศใต้        ติดกับ  หมู่ที่  10  ต ำบลเกำะเชิงหวำย 

   ทิศตะวันออก      ติดกับ   หมู่ที่  6  ต ำบลคลองเรือ 

ทิศตะวันตก        ติดกับ   เทศบำล 
 

            หมู่ที่  2  บ้านหนองไทรเหนือ  ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นหมู่ บ้ำนหนึ่ง ซึ่งใน
ขณะนั้น อ ำเภอวิหำรแดง มี 4 ต ำบลคือ  ต ำบลคลองเรือ  ต ำบลบ้ำนล ำ ต ำบลวิหำรแดง ต ำบลหนองหมู ต่อมำได้แบ่งเขตกำร
ปกครองตำมกฎหมำยลักษณะกำรปกครองท้องที่ของกระทรวงมหำดไทย แยกต ำบลจำกเดิม เป็น 6 ต ำบลโดยมีต ำบลเพ่ิม ใหม่ อีก 
2 ต ำบล คือต ำบล หนองสรวงแยกมำจำกต ำบลวิหำรแดงและต ำบลหนองหมูบำงส่วน ส่วนต ำบลเจริญธรรมแยกมำจำกต ำบลคลอง
เรือและต ำบลบ้ำนล ำบำงส่วน ท ำให้บ้ำนหนองไทรเหนือจำกเดิมแยกออกมำเป็น 2 หมู่บ้ำนคือบ้ำนหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 2 และ
บ้ำนหนองไทรใต้ หมู่ที่ 3      ลักษณะภูมิประเทศของบ้ำนหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 2  ต ำบลคลองเรือ เป็นที่รำบลุ่มเชิงภูเขำมีอ่ำงเก็บ
น้ ำเขำแก้วเป็นแหล่งน้ ำขนำดกลำง  

           การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด 

    หมู่บ้ำนหนองไทรเหนือกำรคมนำคม ติดต่อระหว่ำงอ ำเภอวิหำรแดงโดยใช้เส้นทำงลำดยำงสำย วิหำรแดง – วัด
สมำนมิตร    ระยะทำง   6  กิโลเมตร   ส่วนกำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนข้ำงเคียงส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

หมู่ที่  3  บ้านหนองไทรใต้  ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  เดิมบ้ำนหนองไทร  ใต้ข้ึนอยู่ 
กับบ้ำนหนองไทรเหนือ ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นหมู่ บ้ำนหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น อ ำเภอวิหำรแดง มี  4 
ต ำบลคือ  ต ำบลคลองเรือ  ต ำบลบ้ำนล ำ ต ำบลวิหำรแดง ต ำบลหนองหมู  ต่อมำได้แบ่งเขตกำรปกครองตำมกฎหมำยลักษณะกำร
ปกครองท้องที่ของกระทรวงมหำดไทย แยกต ำบลจำกเดิม  เป็น 6 ต ำบลโดยมีต ำบลเพิ่มใหม่อีก 2 ต ำบล คือต ำบล หนองสรวงแยก
มำจำกต ำบลวิหำรแดงและต ำบลหนองหมูบำงส่วน      ส่วนต ำบลเจริญธรรมแยกมำจำกต ำบลคลองเรือและต ำบลบ้ำนล ำบำงส่วน
ท ำให้บ้ำนหนองไทรเหนือจำกเดิมแยกออกมำเป็น 2 หมู่บ้ำนคือบ้ำนหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้ำนหนองไทรใต้ หมู่ที่ 3 ชื่อบ้ำน
หนองไทรเหนือและบ้ำนหนองไทรใต้ทั้ง 2 หมู่บ้ำน เนื่องมำจำกมีคลองหนองไทรไหลผ่ำนจึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนหนองไทรใต้ลักษณะภูมิ
ประเทศของบ้ำนหนองไทรใต้ หมู่ที่ 3  ต ำบลคลองเรือ  เป็นที่รำบลุ่มเหมำะสมกับกำรท ำอำชีพเกษตรกรรมมีคลองคลองไทรไหล
ผ่ำน  หมู่บ้ำนหนองไทรใต้กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอวิหำรแดงโดยใช้เส้นทำงลำดยำงสำยวิหำรแดง–วัดสมำนมิตรและถนน
สำยวิหำรแดง-คลองเรือ  ส่วนกำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนข้ำงเคียงส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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หมู่ที่  4  บ้านห้วยกรวด  ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ต้ังชื่อหมู่บ้ำนตำมลักษณะของล ำ
ห้วยที่มีกรวดอยู่ในล ำห้วยด้วยและชำวบ้ำนได้ใช้ประโยชน์จำกกรวดในล ำห้วยนั้นมำก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ชำวบ้ำนจึงเรียกชื่อล ำห้วย
นั้นว่ำห้วยกรวดลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำนห้วยกรวดหมู่ที่ 4เป็นที่รำบเชิงเขำมีแหล่งน้ ำคือล ำห้วยกรวดและอ่ำงเก็บน้ ำเขำแก้ว 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรได้แก่ท ำไร่ท ำสวน 

ทิศเหนือ           ติดกับ   หมู่ที่  10   ต ำบลคลองเรือ 

  ทิศใต้             ติดกับ   หมู่ที่  7    ต ำบลบ้ำนพริก จ.นครนำยก 

  ทิศตะวันออก     ติดกับ   หมู่ที ่  6     ต ำบลเขำเพิ่ม และ หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนพริก จ. นครนำยก 

  ทิศตะวันวันตก    ติดกับ   หมู่ที่   9    ต ำบลคลองเรือ 

      หมู่ที่ 5  บ้านคลองยาง   ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  พ้ืนที่เป็นป่ำทึบอยู่มีต้นยำงขึ้นอยู่เป็น
คู่ๆหลำยคู่ ต่อมำได้มีชำวบ้ำนเข้ำมำถำงป่ำเพ่ือท ำกิน และได้ตัดต้นยำงเพ่ือท ำที่อยู่อำศัยและเหลือแต่ตอเลยเรียกหมู่บ้ำนนี้ว่ำบ้ำน
ยำงคู่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัดสระบุรี มีถนนลำดยำงมำจำกจังหวัด  อ ำเภอ ต ำบล และใน
หมู่บ้ำนยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอย มีถนนลูกลังบ้ำงเล็กน้อย 

     หมู่ที่  6  บ้านหนองไทร  ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งขึ้นมำนำนลักษณะเป็น
พ้ืนที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร เหตุที่เรียกชื่อหมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนหนองไทรนั้น ได้มีต ำนำนเล่ำขำนสืบต่อกันมำว่ำในพ้ืนที่แต่
เดิมนั้น จะมีต้นไทรจ ำนวนมำก และมีคลองไหลผ่ำน จึงเรียกชื่อคลองนั้นว่ำ คลองหนองไทร  และเรียกชื่อตำมลักษณะคลองและมี
ต้นไทรจ ำนวนมำก ว่ำ หมู่บ้ำนหนองไทรลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำนหนองไทร นั้น มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม  มีคลองไหลผ่ำน 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกร  มีเนื้อท่ีทั้งหมด 1,750 ไร่ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

        หมู่ที่  7  บ้านใหม่   ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี เดิมหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่  ขึ้นกับหมู่ที่ 4  บ้ำน
ห้วยกรวด ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี เมื่อมีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่กำรปกครอง ตำมกฎหมำยลักษณะกำรปกครอง
ท้องที่ของกระทรวงมหำดไทยชำวบ้ำน   ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ เป็นที่รำบลุ่ม มีคลอง คลองไทรไหลผ่ำนสำมำรถ
ท ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี   

         การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด 

          หมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ มีถนนลำดยำงเชื่อมต่อจำกถนนสุวรรณศร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ กำรเดินทำง เพื่อติดต่อ
กับหมู่บ้ำนอ่ืน ๆ มีควำมสะดวกสบำย 
 

หมู่ที่  8  บ้านหนองสะอางค์   ต าบลคลองเรือ   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียง 
ใต้ของจังหวัดสระบุรีอยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอวิหำรแดงประมำณ 3  กิโลเมตร  มีเนื้อทีร่วม   18   ตำรำงกิโลเมตร     ลักษณะพ้ืนที่
บ้ำนหนองสะอำงค์ หมู่ที่ 8 ต ำบลคลองเรือโดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มเหมำะส ำหรับท ำนำ ท ำงำนด้ำนกำรเกษตร และปศุสัตว์ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที ่6,9 ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ หมูที ่3    ต ำบลวิหำรแดง อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที ่7    ต ำบลบ้ำนพริก อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที ่10  ต ำบลวิหำรแดง อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 
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          ลักษณะพ้ืนที่บ้ำนหนองสะอำงค์ หมู่ที่  8  ต ำบลคลองเรือ  โดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มเหมำะส ำหรับท ำนำ ท ำงำน
ด้ำนกำรเกษตร และปศุสัตว์ 

   หมู่ที่  9  บ้านคลองไทร  ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี     อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดสระบุรี  อยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ ประมำณ  5  กิโลเมตร  เนื้อที่รวม  1,610 ตำรำงกิโลเมตร    ลักษณะภูมิประเทศของบ้ำน
เกำะสมอ  เป็นที่รำบลุ่ม เหมำะส ำหรับท ำเกษตรและปศุสัตว์ 
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที ่ 5  ต ำบลคลองเรืออ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี  
   ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที ่ 6  ต ำบลคลองเรืออ ำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที ่ 8  ต ำบลคลองเรืออ ำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที ่ 2,3 ต ำบลคลองเรืออ ำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี 
   หมู่ที่  10  บ้านคลองหัวช้าง  ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี     เมื่อปี 2536       ได้แยก
ออกมำจำกหมู่ท่ี 5  บ้ำนคลองยำง   มีล ำคลองต้นน้ ำไหลจำกทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตลอดหมู่บ้ำนล ำคลองดังกล่ำวจะมีข้ำงลงมำกินน้ ำ
เป็นประจ ำ ได้ตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำมล ำคลอง  บ้ำนคลองหัวช้ำง   อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี อยู่ห่ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอวิหำร
แดง ประมำณ 7กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดสระบุรี ประมำณ 34    กิโลเมตร  พ้ืนที่หมู่ที่ 10 รวม 2.88  ตำรำงกิโลเมตร  (1,200  
ไร่) ลักษณะของหมู่บ้ำนเป็นที่รำบติดเชิงเขำซึ่งอยู่ทำงด้ำนเหนือของหมู่บ้ำนและเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติพระพุทธฉำย  มีแหล่งน้ ำที่
ส ำคัญ  ได้แก่ คลองหัวช้ำงและล ำรำงคลองหัวช้ำง ไหลจำกทิศเหนือลงทิศใต้ตลอดหมู่บ้ำนมีระยะทำงประมำณ  6  กิโลเมตร   ไหล
บรรจบกับคลองห้วยกรวด  
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอุทยำนแห่งชำติพระพุทธฉำย (น้ ำตกสำมหล่ัน)  
    ทิศใต ้           ติดต่อกับ       หมู่ที ่5               ต ำบลคลองเรืออ ำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี 

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ       หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7     ต ำบลเขำเพิ่มอ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก         
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ       หมู่ที ่4 หมู่ที ่9     ต ำบลคลองเรืออ ำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี 

 

                7.2   ข้อมูลด้านการเกษตร 
                         ประชำกรในต ำบลคลองเรือ ประกอบอำชีพท ำนำ เล้ียงสัตว์และปลูกพืชผักผลไม้ 
                7.3   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
                         แหล่งน้ ำและกำรชลประทำน แหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ มีจ ำนวน  1  แห่ง 

-  อ่ำงเก็บน้ ำเขำแก้ว  หมู่ที่ 4  ต ำบลคลองเรือ 

                7.4   ข้อมูลแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ 
                         แหล่งน้ าขนาดเล็ก 
    - ฝำย  จ ำนวน  17  แห่ง 
    - บ่อน้ ำตื้น    มีขอบบ่อทุกครัวเรือน 
    - บ่อโยก                       จ ำนวน  34  แห่ง 
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   ส่วนท่ี  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (2560-2562) 
 วัตถุประสงค์ 

 

             เพ่ือทรำบถึงผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ    ได้น ำโครงกำรไปพัฒนำให้บรรลุผลส ำเร็จ
มำกน้อยเพียงใดและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือได้มีกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มีลักษณะผสมผสำน ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกๆ 
ด้ำน    ดังนี้  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำศำสนำฯ   กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ   กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขกำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและสนองควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
          ๑.  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
  กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพแม่บ้ำน  ส่งเสริมกำร
จัดตั้งร้ำนค้ำชุมชน   เน้นระยะแรกเริ่มของกำรพัฒนำ ต้องใช้ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  คำดว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยตำมท่ีวำงแผนไว้ 
         ๒.  การด าเนินงานด้านสังคม 
  ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น  จัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำของประชำชนและเยำวชน  กำรส่งเสริม
สุขภำพอนำมัยของประชำชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมเยำวชนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติด  จัดกีฬำต้ำนยำเสพติด  ให้
มีทัศนคติให้ห่ำงไกลยำเสพติด 
         ๓.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  ล้ ำงถังกรอง  ก่อสร้ำง
ปรับปรุงถนนลูกรัง  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก   ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต  โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้  แต่งบประมำณที่จะ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงนั้นมีค่อนข้ำงจ ำกัด จึงจ ำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน  เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นต้น 
           ๔.  กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ 

  ได้ด ำเนินกำร ขุดลอกคลองต่ำงๆ ในต ำบลอย่ำงสม่ ำเสมอ  แต่ในหน้ำแล้งเกษตรกรยังขำดแคลนน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรอยู่ 
          ๕.  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
  ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ประชำชนด ำเนินชีวิตอย่ำงถูกหลักอนำมัย  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  และได้สนับสนุนค่ำเวชภัณฑ์   
กับสถำนีอนำมัยต ำบลคลองเรือ            
         ๖.  การด าเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 
  ได้ด ำเนินกำรโครงกำรอบรมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โครงกำรกอบรมและสัมมนำกำรจัดท ำแผนแม่บท กำร
จัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนต ำบล เน้นให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมและร่วมตรวจสอบกำรบริหำร 

         ๗.  การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรศึกษำให้เด็กได้รับกำรศึกษำที่ดี  สนับสนุนค่ำดูแลเด็กและวัสดุอุปกรณ์  ให้กับโรงเรียนในต ำบล
คลองเรือ  ด้ำนกำรศำสนำและวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรักและหวงแหนวัฒนธรรมและสืบสำนงำนประเพณีอันดีงำม
ของต ำบลให้ยั่งยืนต่อไป 
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        ๘. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โดยด ำเนินกำรปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนรักธรรมชำติโดยปลูกต้นไม้และโครงกำรปลูกไม้มิ่งมงคล  กำรปลูกต้นไม้ในวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ   
 

                 ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการ 

                  ภำรกิจที่ได้วิเครำะห์ดังกล่ำวข้ำงต้นน ำมำก ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่จะด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง  ๓  
ปี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ   มีภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่จะต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
                  ภารกิจหลัก 

๑.ด้ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๒.ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

๓.ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

๔.ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

๕.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 

๖.ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 

๗.ด้ำนกำรป้องกำรและบรรเทำสำธำรณภัย 

 ภารกิจรอง 
๑.กำรฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณี 
๒.กำรสนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพของกลุ่มอำชีพ 

๓.กำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร 

๔.ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน      
 

  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

   “ ต ำบลน่ำอยู่   เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมกำรศึกษำ   สร้ำงเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  พัฒนำคุณภำพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ” 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  
  วิสัยทัศน์   หมำยถึง  สภำพกำรณ์ ที่เป็นจุดหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำรให้ 

เกิดกำรพัฒนำในอนำคต  เพรำะเชื่อว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดคุณค่ำหรือค่ำนิยมบำงประกำร  เช่นคุณภำพชีวิต
ของประชำชนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ 
พันธกิจ 
   ๑.จัดบริกำรข้ันพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง  โดยควบคุมให้ สอดคล้องกับระบบผัง
เมืองรวมและมีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน 
 

  ๒.พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือให้เป็นเมืองน่ำอยู่สภำพภูมิทัศน์สวยงำม มีควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย   ปรำศจำกมลภำวะ 
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  ๓.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส  มีขีดควำมสำมำรถในกำรแก้ไข
ปญัหำควำมเดือดร้อนตรงควำมต้องกำรของประชำชน โดยเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนทั้งภำครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหำ
แหล่งรำยได้ใหม่เพ่ือน ำมำพัฒนำต ำบล 
 

  ๔.ประชำชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรเรียนรู้    
คิดเป็น  ท ำเป็น  แก้ปัญหำเป็น    มีช่องทำงรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย   สำมำรถปรับตัวต่อสภำพกำรที่เปล่ียนแปลงไปและด ำรง
ตนในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำ 
 

  ๕.ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีอำชีพ รำยได้ มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
สุขอนำมัยและควำมเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจำกโรคภัยไข้เจ็บและยำเสพติด      ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงทั่วถึง 
 

  ๖.พัฒนำชุมชนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส ำนึก มีศักยภำพในกำรร่วมคิด   ร่วม
ท ำ   ร่วมรับผิดชอบ   สำมำรถแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชนของตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

  ๗ .ประชำชน  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ    ผู้น ำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย   มีคุณภำพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำและกำรเลือกตั้งทุกระดับ 
 

  ๘.ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นำสวนผสม  และระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร
ชีวภำพ   เพื่อลดกำรใช้สำรเคมี  ให้ประชำชนปลอดภัยจำกสำรพิษ 
     

  ๙. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  
  ๑๐.ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมตระหนักและมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรป้องกันและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้สวยงำมยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้  6  ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ที่   ๑   
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  
สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพื้นฐำน 

๑.๑  จัดหำบริกำรพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นแก่กำรด ำเนินชีวิตและควำม 
       เป็นอยู่ของประชำชน 
1.2  ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำประปำ   
       โทรศัพท์  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒   
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำร
ส่งเสริมกำรศำสนำกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข
และพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน       
 

๒.๑  พัฒนำคน  ชุมชน  สังคม  กำรศึกษำ  กำรสำธำรณสุข 
       พัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี สงเครำะห์ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
       งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  งำนฝึกอบรม 
2.2   กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอำชญำกรรม 
        และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๒.๓   พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ 
2.4   จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
        ประเพณี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ที่   ๓    
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรพัฒนำ
สังคมและพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำนรำก 
 

๓.๑   พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชน ส่งเสริม 
        อำชีพกำรบริกำรต่ำงๆสนับสนุนให้ประชำชนร่วมคิด ร่วม 
        ท ำใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและพ่ึงพำตนเองจัดตั้งและ 
        พัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลำนค้ำชุมชน โดย 
        สอดแทรกแนวคิด   เรื่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
        พ่ึงตนเองในทุกโอกำส  

ยุทธศำสตร์ที่  ๔     
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน กำร
พัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน 
 

๔.๑   ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
๔.๒   ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
         และผู้น ำ 
๔.๓   เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 
๔.๔   กำรจัดโครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมต ำบลคลองเรือ 
๔.๕   เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมของ 
        ประชำชนและชุมชนในต ำบล 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕    
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

๕.๑   ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 
        เศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นำส่วนผสม 
๕.๒   ส่งเสริมให้ประชำชนท ำกำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภำพ  
         และกำรเลี้ยงสัตว์ ลดกำรใช้สำรเคมี เพ่ือให้ประชำชน 
         ปลอดภัยจำกสำรพิษ 

ยุทธศำสตร์ที่   ๖    
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 

๖.๑  ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชน 
       ตระหนักถึงคุณค่ำและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ 
       แก้ไขปัญหำขยะน้ ำเสียมลภำวะและภำพแวดล้อม ต่ำงๆ 
6.2 กำรรณรงค์ให้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม้และดูแลให้มีกำร 
      ใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เหมำะสม  
6.3 ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรกำรบริกำรและถ่ำยทอดเทค 
      โนโลยีด้ำนกำรเกษตร 

 
                              

 การวางแผนพัฒนา 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 3 ปี        (พ.ศ.2560 –
25๖2)  ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น  กำรจัดเวทีประชำคม  กำรประชุมกรรมกำรชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหำและ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพ้ืนที่ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ 3 ปี  ได้เป็น  6  
ยุทธศำสตร์ ต่อไป 
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) และได้มีกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำสำมปี  เมื่อวันที่  9  สิงหำคม  ๒๕๕9 และประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒560  เมื่อวันที่ ๙  
กันยำยน  2559  โดยได้ก ำหนดโครงกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560 – 2562)   สำมำรถจ ำแนกตำม
ยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕60 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2562 รวมระยะเวลาสามปี) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2560  ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 รวม 

จ ำนวน  

โครงการ  
งบประมำณ  

  

จ ำนวน  

โครงการ  
งบประมำณ  

 

จ ำนวน  

โครงการ  
งบประมำณ  

 

จ ำนวน  

โครงการ  
งบประมำณ  

 

1.ดา้นการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน   

27 21,450,000 27 21,450,000 27 21,450,000 81 64,750,000 

2.ด้านการพัฒนา
การศึกษา และการ
ส่งเสริมการศาสนา 
การพัฒนาการ
สาธารณสุข และ
พัฒนาคุณภาพชวีติ
ประชาชน 

39 7,075,000 39 7,075,000 39 7,075,000 117 21,225,000 

3.ด้านการพัฒนา
ชุมชน การพัฒนา
สังคม และพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก 

1 25,000 1 25,000 1 25,000 3 75,000 

4.ด้านการ 
บริหารงาน  การ
พัฒนาบุคลากร  และ
การบริการประชาชน 

13 2,207,000 13 2,207,000 13 2,207,000 39 6,621,000 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตร
และส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

2 110,000 2 110,000 2 110,000 6 330,000 

6.ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

5 2,235,000 5 2,235,000 5 2,235,000 15 6,705,000 

รวม 87 33,102,000 87 33,102,000 87 33,102,000 261 99,306,000 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด (ตามแผน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน   

9 33.33 - - - - 9 33.33 

2.ด้านการพัฒนาการศกึษา และการ
ส่งเสริมการศาสนา การพัฒนาการ
สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชน 

35 89.74 - - - - 35 89.74 

3.ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคม และพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐาน
ราก 

- - - - - - - - 

4.ด้านการ 
บริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และ
การบริการประชาชน 

3 23.08 - - - - 3 23.08 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

1 30.00 - - - - 1 30.00 

6.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 20.00 - - - - 1 20.00 

รวม 49 60.00 - - - - 39 60.00 

 

หมายเหตุ ;  จ านวนโครงการที่ด าเนินการx100/โครงการ 87 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ   2560 

ยุทธศำสตร์ 
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
โครงสร้ำงพื้นฐำน   

งบประมาณ 

ตัง้ไว ้
5,484,000 

- 1,618,000 

 

 

 

84.49 งบประมาณ 

ใชไ้ป 

3,666,711 

 

66.86  

2.ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
และกำรส่งเสริมกำรศำสนำ 
กำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 

งบประมาณ 

ตัง้ไว ้
15,349,575 

- - - งบประมาณ 

ใชไ้ป 

12,372,755.59 

 

80.60 

3.ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน กำร
พัฒนำสังคม และพัฒนำ
เศรษฐกิจแบบฐำนรำก 

- - - - - - 

4.ด้ำนกำรบริหำรงำน  กำร
พัฒนำบุคลำกร  และกำร
บริกำรประชำชน 

งบประมาณ 

ตัง้ไว ้
1,808,800 

- - - งบประมาณ 

          ใชไ้ป 

      909,727 

 

50.31 

5.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
 

งบประมาณ 

ตัง้ไว ้
260,000 

- - - งบประมาณ 

ใชไ้ป 

30,430 

 

11.70 

6.ด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

งบประมาณ 

ตัง้ไว ้
135,000 

- - - งบประมาณ 

ใชไ้ป 

93,400 

69 

รวม      งบประมาณ 

ตัง้ไว้
23,037,375 

- - 

 

- งบประมาณ 

ใชไ้ป
17,073,023.59 

 

74.11 

     

  -    จ านวนงบประมาณ ที่ด าเนินการx100/งบประมาณที่ต้ังไว้   87 

  หมายเหตุ ; จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ีหน่ึง  ต้ังจ่ายไว้  1,835,000  บาท    งบประมาณใช้ไป     1,543,500  บาท 

       จ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ีสอง  ต้ังจ่ายไว้        79,800  บาท    งบประมาณใช้ไป          74,500  บาท 

    รวม  ต้ังไว้   1,914,800  บาท  รวมใช้จ่ายงบประมาณ  1,618,000  บาท 
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  การจัดท างบประมาณ  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ได้จัดท ำงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ  
ประกอบด้วย  โครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2560   
 

ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ 
 
 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่ในแผน  
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ได้ปฏิบัติ  
1.ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน   27 9 
2.ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมกำรศำสนำ กำรพัฒนำกำร
สำธำรณสุข และพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 

39 35 

3.ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำสังคม และพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำนรำก 1 - 
4.ด้ำนกำรบริหำรงำน  กำรพัฒนำบุคลำกร  และกำรบริกำรประชำชน 13 3 
5.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 2 1 
6.ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ  ส่ิงแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5 1 

รวม 87 49 

 

โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2 ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

                  แนวทางการพัฒนา 

  1.1  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

-  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เช่น ถนน คสล.   ถนนลำดยำง  ถนนลูกรัง  ระบบประปำ  ฝำยทดน้ ำเป็นต้น    งบประมำณใช้ไป   196,500  
บำท 

-  โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำบำดำลแบบถังน้ ำแชมเปญ บริเวณบ้ำนนำยบุญ  เกิดศำสตร์ทรัพย์ หมู่ที่ 
1  ควำมจุ 20 ลูกบำศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตำมแบบมำตรฐำน อบต.คลองเรือ ก ำหนด)  งบประมำณใช้ไป   
490,000  บำท 

 
- โครงกำรซ่อมเสริมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข  

สบถ. 45004   งบประมำณใช้ไป    1,132,000  บำท 
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- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 75.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทำง ตำมสภำพพ้ืนที่ (ตำมแบบมำตรฐำน อบต. คลองเรือก ำหนด)   
งบประมำณใช้ไป   206,000  บำท 

-โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมขยำยผิวจรำจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณบ้ำนนำงมำลี  ก้ำนพลู ถึงบริเวณ
บ้ำนนำยอุดม  ขันธวุฒิ  ขนำดควำมยำวประมำณ  690  เมตร  โดยใช้ท่อระบำยน้ ำ คสล.ขนำด  0.80  เมตร  
ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. ส ำเร็จรูป (ตำมแบบมำตรฐำน อบต. คลองเรือก ำหนด)  งบประมำณใช้ไป    
1,630,000  บำท 

 

        แนวทางการพัฒนา       
1.2   ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

-ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น   
โคมไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ   ไฟฟ้ำสำธำรณะตำมถนนและสำธำรณะงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น  งบประมำณใช้ไป  
12211.60  บำท 
 

                    ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา การพัฒนาการ 

            สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

             แนวทำงกำรพัฒนำ     
             ๒.๑  พัฒนำคน ชุมชน สังคม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข พัฒนำเด็กและ เยำวชน   
                    สตรี  สงเครำะห์ผู้สูงอำยุ  คนพิกำร  งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  งำนฝึกอบรม 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
ทั่วไปของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ผู้บริหำรท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรเลือกตั้งก ำหนด (กรณี
ผู้บริหำรท้องถิ่นครบวำระ ยุบสภำกรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำงและกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่ังให้มีกำรเลือกตั้ง
ใหม่)    งบประมำณใช้ไป    80,000  บำท 

     -ค่ำจัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ ส ำหรับสมำชิก 

อปพร. ที่ออก ปฏิบัติหน้ำที่เช่น เครื่องดับเพลิง สำยดับเพลิง กรวยจรำจร  แผงเหล็กก้ันจรำจรแบบมีล้อ ป้ำย 
สำมเหลี่ยมหยุดตรวจ ไฟฉำยและอ่ืนๆเท่ำท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในงำนป้องกันฯ   งบประมำณใช้ไป49,400  บำท 

    -ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรในกำรปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำติ โดยเฉพำะสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันของชำติอันเป็นศูนย์รวมแห่งควำมเป็นชำติและ

ควำมสำมัคคีของคนในชำติ โดยมีกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน รวมทั้งมี 
กำรฝึกอบรม ประชุม เพ่ือสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกท่ีดีงำม ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์     โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ โดยให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่ำวด้วยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2552    
งบประมำณใช้ไป   82,200   บำท 
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-ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดต ำบลคลองเรือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอวิหำรแดงท่ี สบ.0818/ว1814 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 

2556 ส ำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด ระดับต ำบล/อ ำเภอและจังหวัดสระบุรีใน 

กำรจัดซื้อยำตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะ  เพ่ือกำรป้องกันปรำบปรำมผู้เสพยำเสพติดโดยกำรตรวจปัสสำวะและ 

รับรองผลทำงวิทยำศำสตร์,กำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด,เยี่ยมบ้ำนผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดยำ 

เสพติด,สร้ำงเครือข่ำยผู้น ำชุมชนด้ำนกำรหำข่ำว,กำรจัดประชำคม/ตั้งด่ำนตรวจ/เพื่อค้นหำผู้เสพ ผู้ค้ำผู้เสพ 

ผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติดโดยวิธีลับ    รวมทั้งป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยำวชนในโรงเรียน สถำนศึกษำ ไม่ให้ 
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในเยำวชน กลุ่มเส่ียง ในต ำบลคลองเรือและจัดท ำโครงกำร 

ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด   ตำมหนังสือส่ังกำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนด(00121)  งบประมำณใช้ไป    
75,000  บำท 

-โครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอวิหำรแดง เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดของที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอวิหำรแดง ภำรกิจด้ำนควำม เข้มแข็งของชุมชน   

งบประมำณใช้ไป   80,000  บำท 

  -อุดหนุนค่ำใช้จำ่ยส ำหรับสนบัสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ (งบกลำง)   
งบประมำณใช้ไป   7,403,000  บำท 

   -อุดหนุนคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับสนบัสนนุสวสัดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ ตำมโครงกำรสนับสนนุ 

เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม ให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพในพื้นที่ต ำบล (งบกลำง)    งบประมำณใชไ้ป    
1,751,200  บำท 

   -อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ตำมโครงกำรส่งเสริพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน โดยจ่ำยเป็นค่ำ
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลำง) งบประมำณใช้ไป 114,000  บำท 

  -เงินส ำรองจ่ำยเพื่อจ่ำยในกรณีที่จ ำเป็นตำมควำมเหมำะสมและหรือบรรเทำสำธำรณภัย 

บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน เช่นอุทกภัย  วำตภัย ภัยธรรมชำติฯลฯ (งบกลำง)  งบประมำณ 

ใช้ไป   957,000  บำท 

 -โครงกำรสนับสนุนพัฒนำองค์กรสตรีต ำบลคลองเรือเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำองค์กร
สตรีต ำบลคลองเรือ ในกำรให้ควำมรู้เรื่องสิทธิบทบำทหน้ำที่ของสตรีในสังคมปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยำวชน 
จนถึงผู้สูงวัย และส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพด้ำนคหกรรม ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนงำนประดิษฐ์ ด้ำนหัตถกรรมด้ำน
อุตสำหกรรม ด้ำนงำนช่ำง ด้ำนงำนประดิษฐ์ เป็นต้น ให้แก่ สตรี เยำวชน และประชำชนทั่วไปที่สนใจในพ้ืนที่
ต ำบลคลองเรือ    งบประมำณใช้ไป   52,445  บำท 

-ค่ำอำหำรเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและเด็กนักเรียนเพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน 1 ศูนย์และเด็กนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน  งบประมำณใช้ไป    1306766.59    บำท 
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-ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือจ ำนวน  70  คน   
งบประมำณใช้ไป    343,000   บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำติส ำหรับจัดงำนวันเด็ก
ให้กับเด็กและเยำวชนต ำบลคลองเรือ เช่น จัดซื้อวัสดุ ค่ำจ้ำงเหทำตกแต่งสถำนที่ ค่ำของขวัญรำงวัล ค่ำอำหำร 
อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ค่ำจ้ำง เหมำกำร แสดง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ตำมควำมจ ำเป็น         งบประมำณใช้ไป   
100,000  บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกระบวนเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนต ำบลคลองเรือเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู-นักเรียน ทั้ง4 โรงเรียนในกำรทัศนศึกษำดูงำน กำรฝึกอบรม ค่ำจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำร ฯลฯ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำติดต่อ
ประสำนงำน ค่ำของสมนำคุณ ค่ำของขวัญรำงวัล ค่ำเวชภณัฑ์ปฐมพยำบำล ค่ำจัดท ำป้ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม   งบประมำณใช้ไป    120,000   บำท 

-ระบบส่งต่อผู้ป่วย ด้วยรถกู้ภัยชีพฉุกเฉินต ำบลคลองเรือค่ำใช้จ่ำยโครงกำร‘‘ระบบส่งต่อผู้ป่วย  ด้วยรถ
กู้ภัยชีพฉุกเฉินต ำบลคลองเรือ’’    เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรแพทย์, ค่ำเวชภัณฑ์ยำ,ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่จ ำเป็นในรถกู้ชีพ-กู้ภัย 
ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนกำรบริกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)    รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนช่วยเหลือผู้ป่วย      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือผู้ป่วยทันท่วงที ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.3/ว2820  ลงวันที่  17  กันยำยน 2553    งบประมำณใช้ไป   41,500  
บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ    รวมถึงกำรจัดกิจกรรมท ำหมันสุนัขฟรี    กำรอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครปศุสัตว์
หมู่บ้ำน    กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงส่ือสำรต่ำงๆเก่ียวกับกำรป้องกันตนเองไม่ให้สุนัขกัด   
งบประมำณใช้ไป    7,580  บำท 

-โครงกำรป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก จัดซื้อทรำยอะเบทและน้ ำยำเคมี พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงจัดกิจกรรมกำรรณรงค์,กำรอบรมให้
ควำมรู้แก่เยำวชน,กำรเผยแพร่ประชำชนสัมพันธ์ตำมส่ือต่ำงๆ กำรควบคุมลูกน้ ำยุงลำยโดยกำรหยอดทรำยอะเบท 
ทุก 3 เดือน, กำรพ่นหมอกควันก ำจัดตัวแก่เต็มวัย   งบประมำณใช้ไป   42,600  บำท 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนาการ 

                        สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

                               แนวทางการพัฒนา    
   2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรมและการแก้ไข 

         ปัญหายาเสพติด 
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-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในชำวงเทศกำล ส ำคัญ เช่น เทศกำลสงกรำนต์,เทศกำลปีใหม่ฯลฯ ส ำหรับกำรตั้งด่ำนตรวจ ตั้งจุดตรวจในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนอุบัติเหตุทำงถนน   
งบประมำณใช้ไป   13,600   บำท 

.  -ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภำพชีวิต เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ เช่นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก,ภัยแล้ง อุทกภัยจำกธรรมชำติ,แผ่นดิน,ถล่ม,ภัยหนำวอัคคีภัยและไฟป่ำและหมอกควัน 
ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย       งบประมำณใช้ไป  500  บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ อปพร.ต ำบลคลองเรือหรือโครงกำรจัดตั้งหรืออบรมทบทวนของศูนย์ เพื่อจ่ำย 

เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดตั้งหรืออบรม ทบทวนของศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลคลองเรือ 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำ ทำงด้ำนสำธำรณภัยต่ำงๆตำมหนังสือส่ังกำรด่วนที่สุดมท.0808.2/ว1877 ลงวันที่ 
12 มิถุนำยน 2550      งบประมำณใช้ไป   31,070   บำท 
 

แนวทางการพัฒนา   2.๓  พัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์อ ำเภอวิหำรแดงเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตรง
โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์อ ำเภอวิหำรแดง  ในกำรแข่งขันกีฬำ เพ่ือเชื่อมควำม สำมัคคี ประจ ำปี    
งบประมำณใช้ไป   30,000   บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเยำวชน  ประชำชน   สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ ในกำรแข่งขันกีฬำของต ำบลคลองเรือ ทั้ง 10 หมู่เป็นกำรสร้ำงควำม  
สำมัคคี ปองดองและป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในต ำบล     งบประมำณใช้ไป258,134  บำท 

       แนวทางการพัฒนา  2.4     จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

-ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีต่ำงๆและวันส ำคัญของทำงรำชกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีต่ำงๆ และ
วันส ำคัญของทำงรำชกำร  เช่น วันปิยะมหำรำช วันเฉลิมพระชนมพรรษำ   ( 12 สิงหำคม และ5 ธันวำคม) วัน
ท้องถิ่นไทยและเกี่ยวกับวันส ำคัญต่ำงๆ   งบประมำณใช้ไป   240,000  บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณีไทยต่ำงๆ เช่น วันวิสำขบูช, วันมำฆบูชำ,สงกรำนต์
,วันเข้ำพรรษำ,วันออกพรรษำ กำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน และประเพณีของไทย ฯลฯ   งบประมำณใช้ไป   
27,060  บำท 

-อุดหนุนโครงกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญของของชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 ให้กับที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวิหำรแดง  งบประมำณใช้ไป 10,000บำท 

-อุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณีตักบำตรดอกเข้ำพรรษำแลพะถวำยเทียนพระรำชทำน จังหวัดสระบุรี    
ให้กับส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี    งบประมำณใช้ไป  15,000   บำท 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการ 

                      ประชาชน 

      แนวทางการพัฒนา   
  4.1   ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  

-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเวทีประชำคมต ำบลคลองเรือ ประจ ำปี  2560  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเสนอ
แผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของหมู่บ้ำน ส ำหรับจัดท ำเวทีประชำคม หมู่บ้ำน ทั้ง 10 หมู่บ้ำน ท้องถิ่น    
งบประมำณใช้ไป   25,775  บำท 

-อุดหนุนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรสถำนที่กลำงส ำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ ำเภอวิหำรแดง ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมู    
งบประมำณใช้ไป  40,000  บำท 

แนวทางการพัฒนา     
๔.๓   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

-เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตต ำบลค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตต ำบล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในส ำนักงำน,ค่ำเช้ำเว็ปไซด์,ค่ำขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในต ำบลคลอง
เรือพร้อมอุปกรณ์และกำรดูแลบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน   งบประมำณใช้ไป   32,545.60  บำท 

-ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุค่ำจัดซื้อเครื่องกระจำยเสียงทำงไกลอัตโนมัติ งบประมำณใช้ไป 100,000  บำท 

           แนวทางการพัฒนา    
 4.6 พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

-ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นเครื่องพิมพ์ดีด
,เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองปรับอำกำศ,เคร่ืองโทรภำพ,เคร่ืองถ่ำยเอกสำร,เครื่องปล้ินเตอร์,เต้น,ตู้,โต๊ะ,เก้ำอี้ เป็นต้น    
งบประมำณใช้ไป   234,130.50  บำท                            

-ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น อำคำร  สนำมหญ้ำ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ เป็นต้น  งบประมำณใช้ไป   26,000  บำท 

-ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ 
ส ำหรับรถยนต์ส ำนักงำน ทะเบียน (กฉ ๔๖๖๖)และทะเบียน (บท ๖๖๗๕) รถจักรยำนยนต์  ทะเบียน (กลค ๕๙๔) 
และรถบรรทุกน้ ำ เช่นยำงรถยนต์  ,ยำงนอก-ยำงใน,ระบบแอร์ภำยในรถ,วิทยุเทป,และอ่ืนๆ  เป็นต้น    
งบประมำณใช้ไป   260,754  บำท 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็นค่ำเบี้ย
เล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำเป็นต้น    
งบประมำณใช้ไป   15,752  บำท 
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-ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ของพนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำงไปอบรม/สัมมนำ เป็นต้น   งบประมำณใช้ไป  53,300  บำท 

-ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  เผยแพร่ข่ำวสำรของ  อบต.ทำง
วิทยุกระจำยเสียง ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆเป็นต้น งบประมำณใช้ไป 500  บำท 

.   -ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งวัสดุ/พัสดุ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรกำรขนส่งวัสดุ/พัสดุ  
จำกโรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดง หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเอกสำร พัสดุ/วัสดุ/ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ฯลฯ ที่  อบต.  ได้ใช้
บริกำรในกำรจัดส่งทำงพัสดุ/ไปรษณีย์   งบประมาณใช้ไป   85.60  บำท 

.    -ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด,รถจักรยำนยนต์,เครื่องอัดส ำเนำ,เครื่องถ่ำยเอกสำร,ตู้,โต๊ะ,เก้ำอ้ี, คอมพิวเตอร์ เป็น 

ต้น   งบประมำณใช้ไป   13,784  บำท 

                                 แนวทางการพัฒนา    
 4.6  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

        สูงสุด 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็นค่ำเบี้ย
เล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำเป็นต้น     
งบประมำณใช้ไป   3,298  บำท 

-ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อส่ิงของ เครื่องใช้ เช่นกระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
กระดำษไข แบบพิมพ์ส่ิงพิมพ์ ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ตรำยำง   กุญแจ   เครื่องดับเพลิงเครื่องตัดกระดำษ  
แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำนเป็นต้น  งบประมำณใช้ไป 56,802.70 บำท 

-ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรองแสง  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และอ่ืนๆ ของคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   
งบประมาณใช้ไป   47,000  บำท 

                    ยุทธศาสตร์ที่๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   แนวทางการพัฒนา   

5.3  ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร  การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร   

-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด 
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลคลองเรือ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรในกำรอบรมให้ควำมรู้เพ่ือ สร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับภำคกำรเกษตรและส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรในด้ำนอำชีพต่ำงๆ เช่นกำรปรับปรุงดิน,กำรเลือก
พันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมกับกำรเพำะปลูกเกษตรกรเป็นต้น เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคกำรเกษตรเป็นต้น   
งบประมำณใช้ไป   30,430  บำท 

รวมเงินงบประมาณใช้ไปในปีงบประมาณ  2560  ทั้งสิ้น  1,543,500  บาท 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2560   
ณ   วันที ่ 16  กุมภาพันธ์   2560 

-โครงกำรซ่อมเสริมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข สบถ.45004 

บ้ำนยำงคู่ - ห้วยกรวด จุดเริ่มต้นโครงกำรบริเวณบ้ำนผู้ใหญ่สมหวัง เกตุวร ถึงบริเวณบ้ำนนำยประมำณ รุ่งเรือง 
ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี ขนำดผิวจรำจรกว้ำงพร้อมไหล่ทำง 8.00 เมตร ยำว 584 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  4,672 ตำรำงเมตร (ตำมแบบมำตรฐำน อบต.คลองเรือก ำหนด)  
งบประมำณใช้ไป   1,158,000   บำท 

-โครงกำรก่อสร้ำงหอถังน้ ำทรงแชมเปญ ขนำดควำมจุ 15 ลูกบำศก์เมตร สูง 15 เมตร  หมู่ที่ 2 บริเวณ
โรงเรียนวัดสมำนมิตรมงคล ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี (ตำมแบบมำตรฐำน อบต.คลองเรือ
ก ำหนด)   งบประมำณใช้ไป   385,500  บำท 

 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2560 

ณ   วันที่  19  พฤษภาคม  2560 

-โครงกำรขยำยท่อเมนประปำ หมู่ที่ 5 บริเวณกลุ่มบ้ำนนำงจรูญ  ขันลำ  ขนำดท่อเมนประปำ  PVC Ø 2  

นิ้ว  ควำมยำวประมำณ  880  เมตร   งบประมำณใช้ไป   74,500  บำท 

           รวมเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  ทั้งสิ้น   1,6180,000   บาท 

             ---------------------------------------------------------------------------------- 
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รายได้ขององค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเรอื 
การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 

 
รายการ พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
รายรับ 

(รวมอุดหนุน) 
๓๗,๔๙๕,๙๕๐.๔๐ ๔๐,๑๙๒,๔๘๘.๓๖ ๔1,445,648.72 ๔2,439,934.06 ๔2,487,802.02 

เงินอุดหนุน - - - - 17,771,733 

รายรับ 
(ไม่รวมอุดหนุน) 

 ๒๙,๖๙๙,๘๖๐.๔๐ ๒๘,๕๑๔,๕๗๘.๓๖ ๒1,๕๑0,625.72 ๒2,281,960.06 ๒4,716,069.20 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒9,92๐,๐๐๐ 

 

30,690,000 

 

43,300,000 

รายจ่าย ไม่รวมเงินอุดหนุน 33,448,637.88 

 

การวิเคราะห์   SWOT  Analysis   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 

                    กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์ภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือค้นหำจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนประเด็นที่ต้อง
วิเครำะห์ ได้แก ่  S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity  (โอกำส)และ T-Threat  (อุปสรรค) หลักกำร
ส ำคัญคือกำรวิเครำะห์โดยกำรส ำรวจจำกสภำพกำรณ์  ๒ ด้ำน คือสภำพกำรณ์ภำยในและสภำพกำรณ์ภำยนอกเพ่ือให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภำพแวดล้อมในกำรบริหำรและบริกำรกิจกำรสำธำรณะในกำรวิเครำะห์นี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำท้องถิ่น        
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นนั้นๆ  ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงในอนำคตถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นข้อมูล
เหล่ำนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ  แนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ  ที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร (lntegation) ในเชิงพ้ืนที่และกำรพัฒนำท้องถิ่นมี
ควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำระดับอ ำเภอ จังหวัดและประเทศ  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ในกำรร่วมคิดร่วมแก้ปัญหำร่วมสร้ำง
ร่วมจัดท ำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นทุกๆ      ด้ำนกำร
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ    จ ำเป็นจะต้องอำศัยควำมร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ประชำชนในพื้นที่ตระหนัก
และร่วมแก้ไขปัญหำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ    เน้นกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เด็กก่อนวัยเรียน  พัฒนำเยำวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชำกรที่มีคุณภำพ  โดยยึดแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำส่วนกำรพัฒนำ
อำชีพนั้นจะเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองเป็นหลักและจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม 
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                     กำรวิเครำะห์ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมำยอ่ืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้ทรำบว่ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะเข้ำไปแก้ไขปัญหำในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลอง
เรือ ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ
แผนพัฒนำต ำบล   นโยบำยของรัฐบำลและนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ทั้งนี้สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ โดยสำมำรถแบ่งก ำหนดภำรกิจได้เป็น  7  ด้ำน  ซึ่งภำรกิจถูก
ก ำหนดอยู่ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 และตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒   ดังนี ้
 ๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑.๑  จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก (มำตรำ 67(1)) 
 ๑.๒  ให้มีน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตร  (มำตรำ 68(1)) 
 1.3  ให้มีและกำรบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน (มำตรำ 67(2)) 
 1.4  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  (มำตรำ 68(3)) 
 1.5  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ  (มำตรำ 16(4)) 
 1.6  กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ 16(5)) 

- จุดอ่อน  ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทุกพ้ืนที่ 
- จุดแข็ง      ได้รับเงินอุดหนุนในกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
-  โอกำส      พ้ืนที่ต ำบลติดต่อกับเขตเทศบำลซึ่งเป็นเส้นทำงสู่ศูนย์กำรค้ำ 
-  อุปสรรค    ขำดกำรติดต่อประสำนงำนท ำให้ไม่ได้รับงบประมำณเพ่ิมเติม 
-  ปัญหำหลัก    กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
-  ปัญหำรอง     มีงบประมำณไม่เพียงพอ       

                                                               
 ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ 67(6)) 

 ๒.2  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ67(3)) 

 2.3  ให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 

                                     (มำตรำ68(4)) 

 2.4  กำรสังคมสงเครำะห์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  
                            (มำตรำ 67(6)) 

 2.5  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย (มำตรำ16(5)) 

 2.6  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน (มำตรำ16(5)) 
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 2.7  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวและกำรรักษำพยำบำล (มำตรำ(16(9))  

- จุดอ่อน       ประชำกรส่วนใหญ่ไม่มีโอกำสหรือขำดกำรประสำนกันระหว่ำงหน่วยงำน 
                ภำครัฐกับประชำชน 

- จุดแข็ง        เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถพร้อมให้บริกำร 
- โอกำส        เพ่ิมประสิทธิภำพของเจ้ำหน้ำที่และเพ่ิมโอกำสให้กับประชำชนในกำรบริกำร 
- อุปสรรค      ขำดควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
- ปัญหำหลัก   ประชำชนขำดโอกำสและควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงปัญหำสุขภำพ 
- ปัญหำรอง    ประชำชนเพิ่มขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นแต่รำยรับเท่ำเดิม 

 

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 3.1   งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (มำตรำ 67(4)) 

 3.2   กำรคุ้มครองและดูแลนสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (มำตรำ 68(8)) 

 ๓.3   กำรผังเมือง (มำตรำ 68(3)) 

 3.4   ให้มีที่จอดรถ (มำตรำ 16(3)) 

 3.5   รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (มำตรำ 16(17)) 

 3.6   กำรควบคุมอำคำร (มำตรำ 16(28)) 

- จุดอ่อน      ประชำกรผู้แอบแฝงมีจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึน 
- จุดแข็ง       ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรดี 
- โอกำส       มีงบประมำณและหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนเข้ำพ้ืนที่เพ่ือกระตุ้นและยกระดับ 

               หมู่บ้ำนพร้อมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน      
- อุปสรรค     จ ำนวนประชำกรแอบแฝงที่มีอยู่ในพื้นท่ี                          
- ปัญหำหลัก  งบประมำณยังไม่เพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำเช่นกำรจัดท ำผังเมือง 
- ปัญหำรอง  ประชำชนต้องเข้ำถึงระบบกำรบริหำรรำชกำรต่ำงๆ 

 
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 4.1    ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว (มำตรำ 68(6)) 

 4.2    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ (มำตรำ 68(5)) 

 4.3    บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (มำตรำ 68(7)) 

 ๔.4    ให้มีตลำด (มำตรำ68(10)) 

 4.5    กำรท่องเที่ยว (มำตรำ 68(11)) 

 4.6    กิจกำรเกี่ยวกับพำณิชย์ (มำตรำ 68(11)) 

 4.7   กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ (มำตรำ 16 (7)) 

 4.8   กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ 16(7)) 
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- จุดอ่อน      ประชำกรในพ้ืนที่ขำดแหล่งเงินทุน 
- จุดแข็ง       มีจ ำนวนแรงงำนมำกที่รองรับกำรท ำงำนในพื้นที่ 
- โอกำส       มีตลำดและองค์กรต่ำงๆ พร้อมที่จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป  
- อุปสรรค     สินค้ำมีรำคำที่สูงขึ้นและค่ำตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน 
- ปัญหำหลัก  ขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน 
- ปัญหำรอง  คุณภำพ  ผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้มำตรฐำน 

 

 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 5.1  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (มำตรำ 67(7)) 

 5.2  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินสำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

                            (มำตรำ 67(2)) 

- จุดอ่อน  ไม่มีงบประมำณเพียงพอในกำรพัฒนำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
- จุดแข็ง  มีพื้นท่ีส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
- โอกำส  ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งธรรมชำติ 
- อุปสรรค  ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุน 
- ปัญหำหลัก  ประชำกรในพ้ืนที่ยังไม่เห็นควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ 
- ปัญหำรอง   ขำดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในด้ำนกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  

                         
 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 6.1  บ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                                        (มำตรำ67(8))  

 6.2  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (มำตรำ 67(5)) 

 6.3  กำรจัดกำรศึกษำ (มำตรำ 16(9)) 

 6.4  ส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น (มำตรำ 17(18)) 

- จุดอ่อน        มีประชำชนบำงกลุ่มที่ยังไม่ให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับประเพณีทำงศำสนำและวัฒนธรรม 
-  จุดแข็ง        มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมประเพณีต่ำงๆ 
- โอกำส         ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรเข้ำร่วมประเพณีต่ำงๆตำมที่ อบต.ด ำเนินกำร 
- อุปสรรค       ประชำชนบำงกลุ่มที่ยังไม่ให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับประเพณีต่ำงๆ 
- ปัญหำหลัก    ประชำกรในพ้ืนที่ยังไม่เห็นควำมส ำคัญทำงศำสนำเป็นส่วนใหญ่ 
- ปัญหำรอง     ประชำชนผู้เข้ำถึงประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆ ยังมีจ ำนวนไม่มำก  

 7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ภาระท่ีเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 7.1  สนับสนุนสภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น   (มำตรำ45(3)) 
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 7.2   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและ
เห็นสมควร (มำตรำ 67(9)) 

 7.3   ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ 16(6)) 

 7.4   กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มำตรำ17(3)) 

 7.5  กำรสร้ำงและรักษำทำงบกและทำงน้ ำที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มำตรำ 17(16)) 

- จุดอ่อน        กำรบริกำรจัดกำรยังไม่เป็นระบบ แต่มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
- จุดแข็ง         มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรประชำชน 
- โอกำส         ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐ 
- อุปสรรค      มีงบประมำณจ ำกัด 
- ปัญหำหลัก    บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญในด้ำนเทคโนโลยี 
- ปัญหำรอง     ประสำนงำนยังไม่มีระบบและต่อเนื่อง 

                     
 

        ภารกิจทั้ง  7  ด้าน     ตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดให้อ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถที่จะแก้ปัญหำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เป็นอย่ำงดี  มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพ้ืนที่
ด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ได้ดังนี้ 
                                       นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร 
  1. นโยบายเร่งด่วน 

1.1 ซ่อมแซมถนนให้ทั่วทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบลคลองเรือเพ่ือกำรคมนำคมสะดวก รวดเร็วขึ้น 

1.2 จัดเก็บค่ำน้ ำประปำให้เป็นปัจจุบันทั่วทุกหมู่บ้ำน 

1.3 ติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยหลักเขตชุมชนภำยในต ำบลคลองเรือ 

   2.นโยบายพัฒนาทั่วไป 

2.1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อก้ำวสู่องค์กรที่ทันสมัยโปร่งใสใส่ใจชุมชน 

2.1.1   พัฒนำบุคลำกรพนักงำนส่วนต ำบลลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือให้ม ีพลำนำมัยที่ 
           สมบูรณ์ ทั้งร่ำยกำย จิตใจ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมส ำหรับบริหำรและบริกำรประชำชน  
2.1.2   พัฒนำระบบบริหำรองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด โดยยึดหลักธรรมมำภิบำลโปร่งใส 

           ตรวจสอบได้มีควำมรับผิดชอบและประชำชนมีส่วนร่วม 

2.1.3   พัฒนำเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับองค์กำรบริหำรส่วน 

           จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และองค์กรเอกชน   
2.1.4  ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมท้องถิ่นภำยในต ำบลให้มีควำมเข้มแข็ง 
2.1.5  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน  
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2.2 กำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำกำรกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือกำรศึกษำสู่คุณภำพ 

          2.2.1 จัดกำรศึกษำ เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

          2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำของเยำวชนชุมชนร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องจัดกำรแข่งขัน กีฬำระดับ 

                   ท้องถิ่น  
           2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำเป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
                    หมู่บ้ำนภำยในต ำบลให้เกิดควำมสมำนฉันท์ในกระบวนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม   

2.3  กำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรคมนำคมที่ได้มำตรฐำนกำรส่ือสำรทันสมัยโครงข่ำยทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน 

 2.3.1   ประสำนงำนและพัฒนำถนนให้ทั่วถึงบ ำรุงรักษำซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ 
 2.3.2   ส่งเสริมประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใกล้เคียง ส่วนรำชกำร 
                      รฐัวิสำหกิจและองค์กำรภำครัฐอ่ืนๆเพ่ือจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสู่ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ  

 2.3.3   จัดให้มีและซ่อมบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรกำรอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.4   กำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 2.4.1   ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูประเพณีอันมีคณุค่ำของต ำบลเผยแพร่โฆษณำประชำสัมพันธ์ให้ทั่วต ำบล 

2.4.2   จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำทันสมัยสู่สำกลมำกข้ึน  
 2.4.3   ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีในระดับท้องถิ่น 

2.5  ด้ำนสำธำรณสุข เศรษฐกิจชุมชน คุณภำพชีวิตที่ดี   

2.5.1   ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำสร้ำงสุขภำพที่ดีส ำหรับเยำวชนประชำชนและผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่ 
           ดีอย่ำงถ้วนหน้ำของชุมชน  

  2.5.2 สนับสนุนภำรกิจของอ.ส.ม.องค์กรผู้สูงอำยุและองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆให้มีควำมเข้มแข็งและมีบทบำทด้ำน 

                               กำรพัฒนำสำธำรณสุขเพ่ิมมำกข้ึน  
2.5.3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

2.5.4   สง่เสริมสนับสนุนสวสัดิกำรแก่เด็กสตรีคนชรำคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึง 
2.5.5  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำอำชีพเพ่ิมรำยได้ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  
 

2.6   ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
2.6.1   ส่งเสริมสนับสนุนระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  
2.6.2   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.6.3   ส่งเสริมสนับสนุนบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำธรรมชำติ                     

 2.7  ด้ำนคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำชุมชน 

2.7.1  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มสตรี สร้ำงกองทุนกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือพัฒนำระดับรำยได้ 
2.7.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งสภำเยำวชน สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำชุมชนท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำน 
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2.8  ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
2.8.1  สนับสนุนกิจกรรมกำรรณรงค์ด้ำนกำรจรำจรเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำงคมนำคม และ 

          ยำนพำหนะ โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล  
   2.8.2  สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจ ำต ำบล พร้อมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของอำสำสมัครป้องกัน 

            ภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสำธำรณภัยทั่วทั้งต ำบล 

                  โดยสำมำรถวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกำส  และอุปสรรค)  ของเทศบำลต ำบลโยนก  ดังนี้ 

จุดแข็ง 
  -    นโยบำยผู้บริหำรมีควำมชดัเจน 

-    สภำพพ้ืนที่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้หลำกหลำย 

-    มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมที่สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และ 

     แหล่งท่องเที่ยวได้ 
-    ประชำชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำ-ประปำส่วนภูมิภำคใช้มำกกว่ำร้อยละ 80 

-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

จุดอ่อน 

  -   งบประมำณไม่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำ 

  -   ขำดแหล่งกำรสร้ำงงำนในพ้ืนที่ 
  -   ขำดแคลนแหล่งน้ ำในกำรอุปโภค – บริโภค / ท ำกำรเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ 

  -   ปัญหำหนี้สินและควำมยำกจนของประชำชน  

  -   ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรจ้ำงแรงงำนมำกกว่ำกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ 

  -   ประชำชนไม่มีกำรพ่ึงพำตนเอง 
  -   ขำดกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำที่มีอยู่ให้ได้รับกำรพัฒนำ                           

โอกาส 

  -   เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเส้นทำง R3A สำมำรถพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรองรับประชำคม 

                         อำเซียนได้ 
  -  ที่ตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอยู่ในท้องที่ที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำนซึ่ง 
                         สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้ 
          อุปสรรค 

  -   ระเบียบ / กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรจ ำกัดด้ำนกำรตั้งงบประมำณ  
  -   โครงสร้ำงของระบบกำรบริหำรงำนของรำชกำรท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริหำร 

                        จัดกำร 
            -   ปัญหำภัยธรรมชำติและควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
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      ส่วนท่ี  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2  

 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ  ฉบับที่  11 และกรอบหลักกำร
ของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น    ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม
กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ     ฉบับที่ 12  ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปล่ียนผ่ำนประเทศไทย   จำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงมีควำมมั่นคงและยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ของประเทศ     กำรก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ   (Country Strategic Positioning) เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช.  ได้จัดท้ำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำน   
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็น     แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม  

  
1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน ์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนำแลว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

คติพจนประจ าชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร  
ยุทธศำสตรที่ ๑ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศำสตรที่ ๒ เศรษฐกิจขยำยตัวด้วยกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 

ยุทธศำสตรที่ ๓ คนไทยมีศักยภำพและสำมำรถปรับตัวรองรับบริบทกำรพัฒนำในอนำคต  
ยุทธศำสตรที่ ๔ สังคมไทยมีควำมเป็นธรรม มีควำมเหล่ือมล้ ำน้อย  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนำอย่ำงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศำสตรที่ ๖ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีประสิทธิภำพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

          และประชำชนมีส่วนร่วม 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย       

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ท ำให้กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ  ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น     ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ   ฉบับที่ ๑๒    ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำร
เปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงมีควำมม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุขและน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
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ประกอบด้วย  ๑๐  ยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศำสตรที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์  
ยุทธศำสตรที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเล่ือมล้ ำในสังคม 

ยุทธศำสตรที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
ยุทธศำสตรที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประทศสู่ควำมมั่งคงและยั่งยืน  
ยุทธศำสตรที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

ยุทธศำสตรที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศำสตรที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตรที่ ๙ กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศำสตรที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี ปทุมธำนี สระบุรี 

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนำคต แหล่งของกำรลงทุน และท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ มีภูมิปัญญำและนวัตกรรมท่ีแข่งขันได้
ในระดับสำกล” 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
กำรเกษตร เชิงสร้ำงสรรค์  
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมควำมโดดเด่นของกำรท่องเที่ยวด้วยกำรผสมผสำนกันระหว่ำง Techology ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม ธรรมชำติ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรมลภำวะส่ิงแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูคุณภำพระบบนิเวศของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก 
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกขยะด้วยกำรใช้นวัตกรรมแห่งชำติ  
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนำผังเมืองและกำรจัดกำร Logistics 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่มจังหวัดภำคกลำง ตอนบน ๑  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมและ 

                    กำรเกษตร เชิงสร้ำงสรรค์  
-  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้ำที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้ำ “เชิงสร้ำงสรรค์” ของกลุ่มจังหวัด 

-  เพ่ือเพ่ิมศักยภำพแรงงำนในกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถรองรับกำรผลิตสินค้ำ “เชิงสร้ำงสรรค์”  และ High Tech  Industry 
ให้มำกขึ้น 

- เพ่ือน ำเอำประวัติศำสตร์และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรและสินค้ำ OTOP 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology  ประวัติศำสตร์  
                      วัฒนธรรม ธรรมชำติ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยทุนทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด โดยใช้  Information Technology  

เป็นตัวกระตุ้น 

- เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด และของลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำและป่ำสัก ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจนและกว้ำงขวำงขึ้น 

- เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่ำงชัดเจน กว้ำงขวำง และน ำมำสู่กำรเพ่ิมผลผลิตด้ำน
กำรท่องเที่ยวและถ่ำยทอดให้คนรุ่นหลัง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ า 

                      เจ้าพระยา/ป่าสักและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 
-  เพ่ือเพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรระบบนิเวศของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก(จัดกำรภัยแล้ง ผักตบ น้ ำท่วม) 
-  เพ่ือแก้ไขปัญหำสภำพแวดล้อม(ด้ำนขยะ อำกำศและน้ ำเสีย) ที่เป็นผลพวงจำกกำรเติบโตขออุตสำหกรรม  
   (นิคมอุตสำหกรรม) ชุมชน และสภำพควำมเป็นเมือง 
- เพ่ือน ำขยะที่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำเพ่ิมมูลค่ำและน ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ให้กลุ่มจังหวัดได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 

 -  เพ่ือรองรับสภำพของ “ควำมเป็นเมือง” ในอนำคต 

- เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของระบบฐำนข้อมูลในกำรให้ควำมสะอำดต่อกำรเดินทำงในกลุ่มจังหวัด 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งอุตสำหกรรม ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม  ที่มีควำมโดด 

    เด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๑ 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และลดอุปสรรค ต่อกำรขนส่งและเดินทำงผ่ำนกลุ่มจังหวัด 

    ภำคกลำงตอนบน ๑ ไปจนถึงระดับ Transnational 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑ 

  -  เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน มีระบบกำรปฏิบัติกำร และโครงสร้ำงกำรท ำงำน ที่เอ้ือต่อกำร
ร่วมคิด ร่วมสร้ำง และร่วมท ำโครงกำรีที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 

 - เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน มีฐำนข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอ้ือต่อกำรลงทุนเพ่ือประสิทธิภำพ
ในกำรตัดสินใจ และสำมำรถช่วยเพิ่มคุณค่ำให้ทรัพยำกรของกลุ่มจังหวัดได้อย่ำงต่อเนื่อง        

                                              แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  

ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 255๙ 

               วิสัยทัศน์ :  
เมืองกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสีเขียวระดับนำนำชำติ สังคมแห่งควำมสุข  

พันธกิจ : 
1. น ำภำรกิจของรัฐและนโยบำยของรัฐบำลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. ดูแลให้มีกำรปฏิบัติและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 

3. จัดให้มีกำรคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชำชนและชุมชนที่ด้อยโอกำส เพื่อให้ได้รับควำมเป็น 
     ธรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 

  4.จดัให้ มีกำรบริกำรภำครัฐ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสมอภำครวดเร็วและมีคุณภำพ 
 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐมอบหมำยหรือที่มีกฎหมำยก ำหนด  

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  

“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  

          ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยจ ำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 
1. ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 

3. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย 

4. เสริมสร้ำงระบบบริกำรสำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำลและมีคุณภำพมำตรฐำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ 
    ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อ 

             ส่ิงแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ : มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุนในกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ : มีจ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจสู่ควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ 

2. พัฒนำยกระดับศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบทำงเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและบริกำร 

4. พัฒนำสภำพแวดล้อมสู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสินค้ำและบริกำรได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำสำกล 

            ร้อยละผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับมำตรฐำนชุมชน 

เป้าประสงค์ : ต่ำงประเทศให้ควำมเชื่อมั่นในสินค้ำและบริกำรของจังหวัด 

กลยุทธ์ : มีจ ำนวน ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภำพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อำหำรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมำตรฐำน 

2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำยกระดับฝีมือแรงงำนสอดคล้องกับภำคกำรผลิตสำขำเป้ำหมำยเฉพำะ 

๔. ส่งเสริมกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย 

ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีลดลงของคดีอำชญำกรรมและคดียำเสพติด 

  ร้อยละท่ีลดลงของจ ำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกำลส ำคัญ     

  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตำมเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ก ำหนด 

 ร้อยละของหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรจัดระดับหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ : ประชำชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภำพชีวิตและมีควำมสุข    
กลยุทธ์ : มีจ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภำพสอดคล้องตำมวิถีภูมิปัญญำท้องถิ่น 

3. เสริมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้ำงสังคมแหล่งกำรเรียนรู้ และด ำรงชีวิตแบบพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้ำงระบบบริกำรสำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำลและมีคุณภำพมำตรฐำน 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชำชนที่เข้ำถึงบริกำรสวัสดิกำรสังคม 

 ร้อยละท่ีลดลงของจ ำนวนข้อร้องเรียนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

 3. จ ำนวนข้อร้องเรียนในกำรให้บริกำรที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 

          เป้าประสงค์ : ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงทั่วถึง 
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กลยุทธ์ : มีจ ำนวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมกำรบริกำรสวัสดิกำรสังคมถ้วนหน้ำ 

2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรสำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำล 

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

                        วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2561) 
“  สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมน า

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ” 
พันธกิจ 

  1.  เสริมสร้ำงควำมน่ำอยู่ของจังหวัดสระบุรี 
 2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ท่ีดี สู่กำรเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 3. ส่งเสริม สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนด ำรงชีวิตตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นแนวคดิที่มีควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรในรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำกรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนำคต  ซึ่งเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  คือ กำรพัฒนำที่
ท ำให้เกิดดุลยภำพของมิติต่ำงๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  เพื่อสร้ำงเสริมควำมอยู่ดีมีสุขของ
ประชำชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมำยของกำรท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี  จึงเน้นให้เกิด
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  สนับสนุนให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อกำรพัฒนำในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำในระดับท้องถิ่น  
2.  สนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรพิจำรณำยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกำรด ำเนินกำรเพ่ือไปสู่เป้ำหมำย
ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

               

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี     จึงก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์หลักในกำร
ด ำเนินงำน  7  ด้ำน พร้อมเป้ำประสงค์ในแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

  1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือสร้ำงและซ่อมบ ำรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีควำมพร้อมเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม

ยุทธศำสตร์ด้ำนอ่ืนๆ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 
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  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๑.๑ กำรก่อสร้ำงพัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค 

 2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้ำงให้ประชำชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ  ระบบกำรสำธำรณสุข  

กำรดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร  ผู้ใช้แรงงำน  ตลอดจนกำรพัฒนำอำชีพ โดยกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริเกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงอันสำมำรถน ำรำยได้มำสู่ชำวสระบุรีอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน        

           แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๒.๑ กำรพัฒนำอำชีพสู่ควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน 

        ๒.๒ กำรพัฒนำสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 
   ๒.๓ กำรพัฒนำชุมชนน่ำอยู่ 

 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีมีควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต  และทรัพย์สิน   อำชญำกรรมใน

พ้ืนที่ลดลง  ปัญหำยำเสพติด  อบำยมุขได้รับกำรก ำจัดอย่ำงจริงจัง 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๓.๑ กำรจัดระบบสังคมและสร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 

  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยกำรประชำสัมพันธ์และกำร

น ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน  เพื่อกำรด ำรงชีวิตที่มีคุณภำพ 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๔.๑ กำรปรับปรุงพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

 5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม 

  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือรักษำควบคุมคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  ประชำชนอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ปรำศจำกมลภำวะ  

คุณภำพน้ ำ   อำกำศ  เสียงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและจริงจัง  และมีกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ                        

      แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๕.๑ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

        ๕.๒ ระบบกำรก ำจัดขยะ 
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 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำของจังหวัดสระบุรีให้ด ำรงอยู่  ตลอดจนสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักถึงคุณค่ำให้เกิดขึ้นในหมู่ประชำชนจังหวัดสระบุรี 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๖.๑ กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
  เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ   ตลอดจนเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นของตนเอง 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ๗.๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
        ๗.๒ กำรบริหำรงำนองค์กร 
   ๗.๓ กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
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                          ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          พันธกิจ 

๑.๑ พัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๑.๒ พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค   สำธำรณูปกำร 

          1.3    เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตร กลุ่มเกษตร/สถำบันเกษตรกรให้มีควำม 

                    พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกผลกระทบ 

1.4    เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพ่ึงตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้ำประสงค์ 
๑.๑ ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ จัดหำบริกำรพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นแก่กำรด ำเนินชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

๑.๒     ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค  ไฟฟ้ำ  ประปำ  โทรศัพท์  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน 

          ภำรกจิหลัก  
๑.พัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนพัฒนำเส้นทำง  กำรคมนำคม รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนที่

จ ำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือก ำหนดไว้เป็นแผนงำนโครงกำรในแผนพัฒนำ 
 2.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น ในเขตองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. พัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมืองรวมและงำนควบคุมอำคำร 

               ภำรกิจรอง    
๑. พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรเพ่ือ 

ป้องกันน้ ำท่วม 

2.พัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ที่จอดรถ ตลอดจนกำรจัดท ำป้ำยบอก 
เส้นทำงให้มีควำมชัดเจนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรและกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
                                                                                                                             
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
                       สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       
 พันธกิจ 

 ๒.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น/ชุมชน 

 ๒.๒ พัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำให้เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 ๒.๓ กำรเฝ้ำระวัง/ส่งเสริม/สนับสนุนสุขภำพเชิงรุก 

 ๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยธรรมชำติ 
 ๒.๕ เพ่ือยกระดับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 เป้ำประสงค์ 
 ๒.๑ ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกส่ิงแวดล้อมดี   สุขภำพดี   ชุมชนเข้มแข็ง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 ๒.๑    พัฒนำคน  ชุมชน  สงัคม  กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขพัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี  สงเครำะห์ 
          ผู้สูงอำยุ  คนพิกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  งำนฝึกอบรม 

           ๒.๒   กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอำชญำกรรมและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 ๒.๓    พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ 

 ๒.๔    จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ภารกิจหลัก 

1. สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำที่ค ำนึงถึง 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมด้ำนภำษำ               
         2.ส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยให้มีคุณภำพและตำมเกณฑ์มำตรฐำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข    กำรอนำมัย
ครอบครัวกำรรักษำพยำบำล กำรแพทย์ทำงเลือก กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภำพครอบคลุมโดยกำรมีส่วน
ร่วมทุกภำคีเครือข่ำย 

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม  กำรสังคมสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก 
สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุน กำรศำสนำ กำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
                    6. สนับสนุนที่พักอำศัยแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน ให้มีที่อยู่อำศัยที่ดี คงทน ถำวร และมี
สภำพแวดล้อมที่ดี 
  7. ส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้รับ
อำหำรเสริมและอำหำรกลำงวันอย่ำงครบถ้วนและเป็นธรรม 
  8. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชน งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญกับระบบ
เตือนภัยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำอำชญำกรรม และ
กำรค้ำมนุษย์ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ 
ภารกิจรอง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร กำรสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือและสร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชน  
ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
          พันธ์กิจ 

๓.๑  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพในชุมชน 

           แนวทำงกำรพัฒนำ 
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    ๓.๑ พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชน ส่งเสริมอำชีพ กำรบริกำรต่ำงๆสนับสนุนให้
ประชำชนร่วมคิด  ร่วมท ำ ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและพ่ึงพำตนเอง จัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ  กลุ่มออมทรัพย์ จัดลำนค้ำ
ชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  พึ่งตนเองในทุกโอกำส 
 

ภารกิจหลัก 

              1.กำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจ ำหน่ำย 
ภารกิจรอง 
              1.ส่งเสริมกำรตลำด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

       พันธกิจ 

                       ๔.๑  เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

   ๔.๒  จัดระบบบริหำรจัดกำรกำรบริกำรที่มีมำตรฐำน 

      เป้ำประสงค ์

   ๔.๑     บุคลำกรมีกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพ 

   ๔.๒     ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
             ๔.๑    ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
             ๔.๒    ฝึกอบรมให้ควำมรู้แกสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้น ำ 

             ๔.๓    เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 

             ๔.๔   กำรจัดโครงกำร  อบต.สัมพันธ์  เยี่ยมบ้ำนยำมเย็น     

             ๔.๕   เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนในต ำบล 

ภารกิจหลัก 

                    1.เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและ
กำรบูรณำกำรร่วมกัน 
  2.ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
  3. เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้องยุติธรรมและ
กำรยอมรับของทุกภำคส่วน 
   
ภารกิจรอง 

1. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรคลัง วิธีกำร 
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และประชำชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
ของประชำชนและกำรให้กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

  2. พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนกำรพัฒนำระบบจัดหำรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

    พันธกิจ 

     ๕.๑      เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพ่ึงตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๕.๒       ปรับโครงสร้ำงภำคกำรเกษตรและกำรตลำด 

     5.3      เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพ่ึงพำตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป้ำประสงค ์

               ๕.๑       ประชำชนมีอยู่ดีมีสุข มีรำยได้ มีอำชีพ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

              ๕.๑      ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นำส่วนผสม 

              ๕.๒     ส่งเสริมให้ประชำชนท ำกำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภำพ และกำรเล้ียงสัตว์ ลดกำรใช้สำรเคมี  
                        เพ่ือให้ประชำชนปลอดภัยจำกสำรพิษ 

ภารกิจหลัก 

                       1.ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ในกำรด ำเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ประชำชนได้พ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
                       2.ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน กลุ่มแรงงำนนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงำนท ำ  
กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำร ทั้งในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ
หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่กำรผลิตจนถึงกำรตลำด 
 
ภารกิจรอง 
                       1. กำรพัฒนำระบบชลประทำน หรือกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร กำรปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธ์ุพืช และพันธุ์สัตว์ที่ขำดแคลน 

             2. พัฒนำเส้นทำงเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในพื้นที่โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนกำรผลิต ได้แก่  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดินให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชน ในกำร 
ด ำเนินกำรอนุรักษ์กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำไม้ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     พันธ์กิจ 

๖.๑ สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชนและเฝ้ำระวังร่วมรักษำส่ิงแวดล้อมและลดมลภำวะ 

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ 
๖.๑ ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกส่ิงแวดล้อมดี  
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แนวทำงกำรพัฒนำ 

                 ๖.๑  ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนตระหนักถึงคุณค่ำและมีส่วนร่วม 

                        ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะ  น้ ำเสีย  มลภำวะและภำพแวดล้อมต่ำงๆ     

             ๖.๒   กำรรณรงค์ให้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม้และดูแลให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เหมำะสม  
             ๖.๓  ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตร กำรบริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร 

ภารกิจหลัก  

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ ำเสียในชุมชน มลพิษทำงอำกำศ 
ตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

           2.พัฒนำกำรแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ และมีคุณภำพและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตำมศักยภำพของ
พ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
                      3.ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
  4. เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้องยุติธรรมและ
กำรยอมรับของทุกภำคส่วน 
 
ภารกิจรอง 
  1. ส่งเสริมพัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ตลำดจนกำรใช้พลังงำนทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำฝำยกันน้ ำ (Check Dam) เพ่ือชะลอกำรไหลของน้ ำและตะกอนเสริมควำม
สมบูรณ์ 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

       3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

แผนงำน/โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรทั้งหมดในปีงบประมำณ 2560 นั้นสำมำรถสรุปผลกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้  
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
และควำมปลอดภัยแก่ประชำชน  ควำมสวยงำมของบ้ำนเมือง กำรระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วม เช่น กำรก่อสร้ำงถนน  กำร
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เป็นต้น  

2. ด้านแหล่งน้ า 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ เพ่ือลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในช่วง

หน้ำแล้ง ซึ่งเป็นปัญหำเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรโดยกำร ขุดเจำะบ่อบำดำล ขุดลอกคูคลอง และจัดหำภำชนะรองรับ
น้ ำ เป็นต้น  

3. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนำอำชีพ และเน้นกำรรวมกลุ่ม

เพ่ือสร้ำงรำยได้ เช่น กำรอุดหนุนงบประมำณให้กับกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ  และกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับประชำชน 
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4. ด้านสังคม  
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำสังคมซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นด้ำนต่ำงๆดังนี้  

  4.1 ด้านสาธารณสุข    มุง่ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและควบคุมกำรเกิดโรคระบำด กำรบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ ำยำและสำรเคมีต่ำงๆ, อุดหนุนงบประมำณให้กับ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเรือ ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  
4.2  ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมรู้ให้กับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

  4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น กำร
จัดงำนประเพณีของแต่ละหมู่บ้ำนประเพณีท้องถิ่นอ ำเภอวิหำรแดงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีและภูมิปัญญำท้องถิ่นใน 

ต ำบลคลองเรือ 

  4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ   มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำง ๆ เช่น   กำรแข่งขันกีฬำ 
ระดับต ำบลกำรแข่งขันกีฬำของหมู่บ้ำนและกำรแข่งขันกีฬำระดับท้องถิ่นโดยร่วมกำรแข่งขันระดับต่ำงๆ  

5.5  ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้หมดไป  
เช่นโครงกำรรณรงค์และให้ควำมรู้แก่เยำวชนเกี่ยวกับยำเสพติด  

4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุง่เน้นกำรป้องกันภัยต่ำงๆในต ำบลเช่นกำร 

ฝึกอบรม อพปร,กำรจดัซื้อและเปล่ียนสำรเคมีดับเพลิงเป็นต้น 

4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุง่เน้นให้ผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและผู้สูงอำยุ  
ได้มีโอกำสที่ดีข้ึน เช่น โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น  

4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นกำรให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เช่น 

โครงกำรอินเตอร์เน็ตต ำบลกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน 
 

5. ด้านการเมืองการบริหาร   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรในด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรที่มุ่งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ของบุคลำกร  กำรให้ประชำชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และจัดหำวัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   เช่น โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ให้กับ
บุคลำกรและประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น  

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ   พัฒนำ
ส่ิงแวดล้อมโดยกำรปลูกต้นไม้,สร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชนในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและกำรปลูกหญ้ำแฝก 

 3.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

     แผนงำน/โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรทั้งหมดเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้ใน 

แผนพัฒนำ สรุปได้ดังนี้      กำรด ำเนินงำนปี  2560  ยึดกรอบแนวทำงตำมหลักธรรมำภิบำล คือ หลักคุณธรรม และนิติ
ธรรมหลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักกำรมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
เช่น กำรมีส่วนร่วมของประชำคมหมู่บ้ำน / ต ำบล ร่วมในกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็นต้น 
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❖ แผนพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
  กำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ได้แก่ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้สำมำรถ 

ด ำเนินกำรไปได้ และให้ทันสมัยตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น เช่นกำรจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 

 

นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร 
1.นโยบายเร่งด่วน 

1.1 ซ่อมแซมถนนหนทำงให้ทั่วทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบลหลักช้ำงเพ่ือกำรคมนำคมสะดวกรวดเร็วขึ้น 

1.2 จัดเก็บค่ำน้ ำประปำให้เป็นปัจจุบันทั่วทุกหมู่บ้ำน 

1.3 ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยหลักเขตชุมชนภำยในต ำบลคลองเรือ 

     2.นโยบายพัฒนาทั่วไป 

2.1กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อก้ำวสู่องค์กรที่ทันสมัยโปร่งใส ใส่ใจชุมชน 

2.1.1พัฒนำบุคลำกรพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ให้ม ี

พลำนำมัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำยกำย จิตใจ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมส ำหรับบริหำรและบริกำรประชำชน  
2.1.2พัฒนำระบบบริหำรองค์กรให้ทันสมัยรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดโดยยึดหลักธรรมมำภิบำล  

โปร่งใสตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบและประชำชนมีส่วนร่วม 

2.1.3พัฒนำเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับองค์กำร 

บริหำรส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและองค์กรเอกชน   
2.1.4 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมท้องถิ่นภำยในต ำบลให้มีควำมเข้มแข็ง 
2.1.5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน  

      2.2  การจัดการด้านการศึกษาการกีฬาและนันทนาการเพ่ือการศึกษาสู่คุณภาพ 

          2.2.1 จดักำรศึกษำเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

 2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำของเยำวชนชุมชนร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกำรแข่งขันกีฬำ 

ระดับท้องถิ่น  
 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหมู่บ้ำนภำยในต ำบลให้เกิดควำมสมำนฉันท์ในกระบวนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม  
      2.3  การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน การสื่อสารทันสมัย โครงข่ายทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

           2.3.1ประสำนงำนและพัฒนำระบบโครงข่ำยให้ทั่วถึงบ ำรุงรักษำซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ 
          2.3.2 ส่งเสริมประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใกล้เคียง ส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจและองค์กำรภำครัฐอ่ืนๆเพ่ือจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสู่ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ  
 2.3.3 จัดให้มีและซ่อมบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรอุปโภค และบริโภคให้ทั่วถึงอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
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       2.4  การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟู กิจกรรมประเพณีเก่ำแก่ อันมีคุณค่ำของต ำบล โดยผลิตสื่อ  

เผยแพร่โฆษณำประชำสัมพันธ์ทั่วต ำบล 

2.4.2 จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้มีควำมก้ำวหน้ำ  
ทันสมัยสู่สำกลมำกขึ้น  

          2.4.3   ส่งเสริมสนบัสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีในระดับท้องถิ่น 

       2.5  ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดี   

2.5.1  ส่งเสริม สนับสนุน  กำรกีฬำสร้ำงสุขภำพที่ดี ส ำหรับเยำวชน ประชำชน และผู้ด้อยโอกำส  
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงถ้วนหน้ำของชุมชน  
  2.5.2 สนับสนุนภำรกิจของ อ.ส.ม. องค์กรผู้สูงอำยุและองค์กรที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ให้มีควำมเข้มแข็ง 

และมีบทบำทด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขเพ่ิมมำกขึ้น  
2.5.3   ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

2.5.4  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิกำรแก่เด็ก สตรี คนชรำ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึง 
2.5.6   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำอำชีพเพ่ิมรำยได้ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  

     2.6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.6.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  

2.6.2  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2.6.3 ส่งเสริมสนับสนุนบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

      2.7  ด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน 

2.7.1  ส่งเสริม สนับสนุนพลังกลุ่มสตรี สร้ำงกองทุนกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือพัฒนำระดับรำยได้ 
2.7.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งสภำเยำวชน สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำชุมชนท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำน 

      2.8  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2.8.1  สนับสนุนกิจกรรมกำรรณรงค์ด้ำนกำรจรำจรเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำง 

คมนำคม และยำนพำหนะ โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล  
            2.8.2 สนับสนุนใหม้ีกำรจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจ ำต ำบล พร้อมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของอำสำสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสำธำรณภัยทั่วทั้งต ำบล  

        

ศักยภาพของท้องถิ่นวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  SWOT  Analysis 

          (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  

จุดแข็ง 
  -    นโยบำยผู้บริหำรมีควำมชดัเจน 

-    สภำพพ้ืนที่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้หลำกหลำย 

-    มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สำมำรถพัฒนำเป็นวิสำหกิจได้ 
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-    ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่สำมำรถส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำของท้องถิ่นได้ 
-    มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมที่สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และ 

     แหล่งท่องเที่ยวได้ 
-    ประชำชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำ-ประปำส่วนภูมิภำคใช้มำกกว่ำร้อยละ 80 

-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

จุดอ่อน 

-    เป็นองค์กรขนำดเล็กและมีทรัพยำกรบุคคลน้อย 

-    ที่ตั้งหน่วยงำนตั้งอยู่นอกชุมชนเมือง 
  -   งบประมำณไม่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำ 

  -  ขำดสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ท ำให้เยำวชนต้องเดินทำงออกนอกพ้ืนที่ท ำให้เกิด 

                        ปัญหำด้ำนสังคม 

  -   ขำดแหล่งกำรสร้ำงงำนในพ้ืนที่ 
  -   ขำดแคลนแหล่งน้ ำในกำรอุปโภค – บริโภค / ท ำกำรเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ 

  -   ปัญหำหนี้สินและควำมยำกจนของประชำชน  

  -   ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรจ้ำงแรงงำนมำกกว่ำกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ 

  -   ประชำชนไม่มีกำรพ่ึงพำตนเอง 
  -   ขำดกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำที่มีอยู่ให้ได้รับกำรพัฒนำ 

  -   ขำดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

โอกาส 

  -   เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเส้นทำง R3A สำมำรถพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรองรับประชำคมอำเซียนได้ 
  -  ที่ตั้งของอบต.อยู่ในท้องที่ท่ีมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำนซึ่งสำมำรถ 

                        พัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนหรือกำรท่องเที่ยวได้               

อุปสรรค 

  -   ระเบียบ / กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรจ ำกัดด้ำนกำรตั้งงบประมำณ  
  -   โครงสร้ำงของระบบกำรบริหำรงำนของรำชกำรท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริหำร 

                        จัดกำร 
            -   ปัญหำภัยธรรมชำติและควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
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                 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 

       กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม กลุ่มอำชีพ 

แม่บ้ำน สง่เสริมกำรจัดตั้งร้ำนค้ำชุมชนเน้นระยะแรกเริ่มของกำรพัฒนำต้องใช้ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องคำด
ว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมที่วำงแผนไว้ 

2. การด าเนินงานด้านสังคม 

       ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำของประชำชน 

และเยำวชนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนจัดกิจกรรมส่งเสริมเยำวชนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพ
ติดจัดกีฬำต้ำนยำเสพติดให้มีทัศนคติให้ห่ำงไกลยำเสพติด    

3. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

               ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรปรับปรุงซิอมแซมระบบประปำหมู่บ้ำนล้ำงถังกรอง  
ก่อสร้ำงปรับปรุงถนนลูกรังซ่อมแซมถนนลงหินคลุกก่อสร้ำงถนนคอนกรีตโดยบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้ แต่งบประมำณ
ที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงนั้นมีค่อนข้ำงจ ำกัด จึงจ ำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด  เป็นต้น 

4. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

                   ไดด้ ำเนินกำรขุดลอกคลองต่ำงๆในต ำบลอย่ำงสม่ ำเสมอแต่ในหน้ำแล้งเกษตรกรยังขำดแคลนน้ ำในกำร 

อุปโภค-บริโภค         

5. การด าเนินงานด้านการสาธารณสุข 

           ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ประชำชนด ำเนินชีวิตอย่ำงถูกหลักอนำมัยมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและ 

ได้สนับสนุนค่ำเวชภัณฑ์ กับสถำนีอนำมัยต ำบลคลองเรือ 

6. การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 

                 ไดด้ ำเนินกำรโครงกำรกำรอบรมสมำชิกฯโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำแผนชุมชน   
กำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน  ต ำบล  จัดท ำแผนพัฒนำ 4 ปี เน้นให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมและร่วมตรวจสอบกำร
บริหำรงำนขององค์กร 

7. การด าเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

       ได้ด ำเนินกำรำสนับสนุนกำรศึกษำให้เด็กได้รับกำรศึกษำที่ดีสนับสนุนค่ำจ้ำงผู้ดูแลเด็กค่ำวัสดุ   
อุปกรณส่ื์อกำรสอน ของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                            

 
3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
(แบบ ยท.01) 
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แผนผังยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรอื    
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วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

เปา้ประสงค ์

   “ ต ำบลน่ำอยู่   เชิดชูคุณธรรม  ส่งเสริมกำรศึกษำ   สร้ำงเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น        
        พัฒนำคุณภำพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ” 
 

น านโยบาย
ผูบ้รหิารและ
ภารกิจของ
อปทมา
ปฎิบตัิให้
เกิดผล
สมัฤทธ์ิ 

ดแูลรบัผิดชอบ
การปฎิบตัิงาน
และบงัคบัการ
เป็นไปตาม
กฎหมาย 
เพื่อใหเ้กิด
ความสงบ
เรยีบรอ้ยและ
เป็นธรรม 

จดัใหม้ีการดแูล
ปอ้งกนั สง่เสรมิ
และช่วยเหลอื
ประชาชนชมุชนท่ี
ดอ้ยโอกาส  
เพื่อใหไ้ดร้บัการ
ดแูลในการ
ด ารงชีวติอยา่ง
พอเพียง 

จดัใหม้ีการสง่เสรมิ 
อดุหนนุและสนบัสนนุ
งบประมาณหนว่ยงาน
ราชการ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหส้มารถ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ที่ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

ป ร ะ ช า ช น ได้ รับ ก า ร
พัฒ นาด้านการศึกษ า
อย่างมีคุณ ภาพและมี
มาตรฐาน เป็นสงัคมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
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 ท่ี ทั น ส มั ย  
สามารถปรบัตวัตอ่สภาพ
การท่ี เป ลี่ ยนแป ลงไป
และด ารงตนในสังคมได้
อยา่งมีคณุคา่ 

 

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

   และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย   ปราศจากมลภาวะ
 

ปฎิบตัิหนา้ที่ตาม
อ านาจหนา้ที่และ
กระทรวง ทบวง 
กรมหรอื
หนว่ยงานอ่ืนของ
รฐัมอบหมายหรอื
ที่มีกฎหมาย
ก าหนด 

ประชาชนมีคุณ ภาพ
ชีวิตท่ีดี มีอาชีพ รายได ้
มี ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง
เศรษฐกิจและสังคมมี
ความปลอดภัยในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น     มี
สุขอนามัยและความ
เป็นอยู่ ท่ีดี    ปลอดภัย
จากโรคภยัไขเ้จ็บและยา
เส พ ติ ด   ผู้ สู ง อ า ย ุ 
ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการ
ดู แ ล เอ า ใจ ใส่ อ ย่ า ง
ทั่วถึง 

 

องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลคลองเรือ  มี
ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ท่ี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โ ป ร่ ง ใ ส    มี ขี ด
ความสามารถใน
ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห า
ความเดือดรอ้นได้
ตรงความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น   
โ ด ย เส ริ ม ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ป ระ ส า น งา น ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน  
ร ว ม ทั้ ง แ ส ว ง ห า
แห ล่ งรายได้ให ม ่
เพื่ อน ามาพัฒ นา
ต าบล 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชี วิ ต ท่ี ดี  มี อ า ชี พ 

รายได ้มีความมั่นคง
ทางเศรษ ฐกิจและ
สั ง ค ม มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น  มี
สุขอนามัยและความ
เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ดี   
ปลอดภัยจากโรคภัย
ไขเ้จ็บและยาเสพติด   

ผู้ สู ง อ า ย ุ 
ผู้ด ้อยโอกาสได้รับ
กา รดูแ ล เอา ใจใส่
อยา่งทั่วถึง 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                            62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ยทุธศาสตร ์

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

 

บรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร
บรหิารสว่น
ต าบลคลองเรอื 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
แน ว ท างพ ระรา ชด า ริ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไรน่า
ส วน ผ ส ม   แ ล ะระบ บ
เกษตรอินทรยีห์รอืเกษตร
ชีวภาพ   เพื่อลดการใช้
สารเคมี  ให้ประชาชน
ปลอดภยัจากสารพิษ 

 

พัฒนาชุมชนภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบ ล ค ล องเรือ ให้
เป็นชุมชนเข้มแข็ง มี
จิตส  านึก มีศักยภาพ
ในการร่วมคิด   ร่วม
ท า   ร่วมรับผิดชอบ   
สามารถแกไ้ขปัญหา
แ ล ะ พัฒ น าชุม ช น
ของต น เองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน  เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ    ผู้น  าท้องถ่ิน  
ตระหนักถึงภาระหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบในการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย    มี
คุณ ภาพ    คุณ ธรรม   
โปร่งใส  และยุติธรรม    
ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและการเลือกตัง้
ทกุระดบั 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
ระบบสาธารณปูโภค  
สาธารณปูการ  โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 

ยทุธศาสตรท์ี่   ๖       
  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  ๓     
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
ชมุชนการพฒันาสงัคม
และพฒันาเศรษฐกิจแบบ
ฐานราก 

 

ยทุธศาสตรท์ี่   ๒    
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
การศกึษาและการสง่เสรมิการ
ศาสนาการพฒันาการ
สาธารณสขุและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔    
ยทุธศาสตรด์า้นการ
พฒันาการบรหิารงาน การ
พฒันาบคุลากรและการ
บรกิารประชาชน  

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕          
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการ
เกษตรและสง่เสรมิเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
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แนวทางการพฒันา 

๑.๒ ขยายการบรกิาร
ดา้นสาธารณปูโภค  
ไฟฟา้ประปา  
โทรศพัท ์ ใหท้ั่วถึงทกุ
หมูบ่า้น  

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   
๑

.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ
ด าเนิ
นชีวิต
และ
ความ
เป็นอ
ยูข่อง
ประช
าชน

๑
.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ

๒.๑ พฒันาคนชมุชน  สงัคม  
การศกึษา  การสาธารณสขุ
พฒันาเด็กและเยาวชนสตรี
สงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุคนพิการ
งานพฒันาคณุภาพชีวติ  
งานฝึกอบรม 

๑.๑จดัหาบรกิาร
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่
การด าเนินชีวิตและ
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 ร ะ 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
ออมทรัพ ย์จัดลานค้า
ชุม ชน โด ย ส อ ด แ ท รก
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
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ
ด าเนิ
นชีวิต
และ
ความ
เป็นอ
ยูข่อง
ประช
าชน

๑
.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕   
๑

.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ
ด าเนิ
นชีวิต
และ
ความ
เป็นอ
ยูข่อง
ประช
าชน

๑
.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ

ยทุธศาสตรท์ี่  ๖  
๑

.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ
ด าเนิ
นชีวิต
และ
ความ
เป็นอ
ยูข่อง
ประช
าชน

๑
.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี
จ าเป็
นแก่
การ

๕.๑ สง่เสรมิใหป้ระชาชน
ปฏิบตัิตามแนวทาง
พระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง  ไรน่าสว่นผสม 

 
๔.๒ ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แกสมาชิกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลและ
ผูน้  า 

 

๔.๓ เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารใหแ้ก่ประชาชน 

 

๔.๕  เสรมิสรา้งความรู้
และจิตส านกึการมีสว่น
รว่มของประชาชนและ
ชมุชนในต าบล 

 

  ๔.๔  การจดัโครงการ  
อบต.สมัพนัธ ์  เย่ียม
บา้นยามเย็น  

 

๖.๑ สง่เสรมิการอนรุกัษ์
ดนิและน า้ปลกูจิตส านกึให้
ประชาชนตระหนกัถึง
คณุคา่และมีสว่นรว่มใน
การเฝา้ระวงัปอ้งกนัและ
แกไ้ขปัญหาขยะน า้เสีย  
มลภาวะและ    
สภาพแวดลอ้มตา่งๆ 

๖.๒การรณรงคใ์ห้
ประชาชนรกัการปลกู
ตน้ไมแ้ละดแูลใหมี้การใช้
ประโยชนท่ี์ดนิใหเ้หมาะสม 

 

๖.๓  สง่เสรมิการลงทนุ
ดา้นการเกษตร การบริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นการเกษตร 

 

  ๕.๒ สง่เสรมิใหป้ระชาชน
ท าการเกษตรอินทรีย ์ 
เกษตรชีวภาพและการ
เลีย้งสตัวล์ดการใชส้ารเคมี 
เพ่ือใหป้ระชาชนปลอดภยั
จากสารพิษ 



 

 

 

                           65 

                                 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

                     ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 
 

ที ่ รายละเอียดยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 

๑.๑  จัดหำบริกำรพื้นฐำนที่จ ำเปน็แก่กำรด ำเนินชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน 
๑.๒   ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ใหท้ั่วถึงทุกหมู่บ้ำน 

2  ยุทธศำสตร์ที่   ๒   
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำร
ส่งเสริมกำรศำสนำกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข
และพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน       
 

๒.๑   พัฒนำคน ชุมชน  สังคม  กำรศึกษำ  กำรสำธำรณสุขพัฒนำเด็กและเยำวชน  สตรี   
        สงเครำะหผ์ู้สูงอำยุ  คนพิกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  งำนฝึกอบรม 
2.2    กำรรักษำควำมสงบเรียบรอ้ยของชุมชนลดอำชญำกรรมและกำรแก้ไข 
        ปัญหำยำเสพติด 
๒.๓    พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ 
๒.๔    จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมคัคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
2.5    จัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนเพื่อให้ 
        ตรงกับตัวช้ีวัดและภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3 ยุทธศำสตร์ที่   ๓   
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน  
กำรพัฒนำสังคมและพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำน
รำก 

๓.๑    พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชน ส่งเสริมอำชีพกำรบริกำรต่ำงๆ 
         สนับสนุนให้ประชำชนร่วมคิด  ร่วมท ำ  ใช้หลักกำรมสีว่นร่วมและพึ่งพำตนเองจัดตั้ง 
        และพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลำนค้ำชุมชนโดยสอดแทรกแนวคิดเรื่อง 
        กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองในทุกโอกำส  

4 ยุทธศำสตร์ที่  ๔     
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรบรหิำรงำน กำร
พัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน 
 

๔.๑    ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
๔.๒    ฝึกอบรมให้ควำมรู้แกสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้น ำ 
๔.๓    เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 
๔.๔    กำรจัดโครงกำรเวทีประชำคมต ำบล 
๔.๕    เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนและชุมชนในต ำบล 
4.6   พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในส ำนักงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
       สูงสุด                                      

5 ยุทธศำสตร์ที่  ๕    
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

๕.๑    ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบติัตำมแนวทำงพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นำ 
        ส่วนผสม 

๕.๒    ส่งเสริมให้ประชำชนท ำกำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภำพ และกำรเลีย้งสัตว์ ลดกำร 
        ใช้สำรเคมี เพื่อให้ประชำชนปลอดภัยจำกสำรพิษ 
5.3    ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดำ้นกำรเกษตร 

6 ยุทธศำสตร์ที่   ๖    
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 

๖.๑    ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนตระหนักถึง 
         คุณค่ำและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะ  น้ ำเสีย  มลภำวะ 
        และภำพแวดล้อมต่ำงๆ 
๖.๒    กำรรณรงค์ให้ประชำชนรกักำรปลูกต้นไม้และดูแลให้มีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินให้  
        เหมำะสม  
๖.๓    ส่งเสริมพัฒนำแหล่งเรยีนรู ้แหล่งท่องเที่ยว 
 
 

              
                                                               



 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                         

 
                                                             

ส่วนที่ 4  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
                  2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 



 

 

 

 
       

      2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แบบ ผ.01 
แบบ ผ.02 
แบบ ผ.03 
แบบ ผ.30/1 

แบบ ผ.04 
แบบ ผ.05 
แบบ ผ.06 
แบบ ผ.07 
แบบ ผ.08 

 
 
 
 
 

 


