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บทนา
ด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ.2551 มำตรำ 19
วรรค 2 กำหนดจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรดำเนินกิจกำรของจังหวัดและหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดจึงเห็นได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณะพื้นฐำนแก่
ประชำชนในท้องถิ่นรวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่ พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ให้
ได้รับกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกำหนดรูปแบบกำรปกครองได้อย่ำง
สอดคล้องและเหมำะสมกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นนั้นเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (1) (2) (3) และ (4) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินกำรดังนี้
1. กำหนดให้แผนพัฒนำท้องถิ่นมีระยะเวลำสี่ปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดที่กำหนดให้มีระยะเวลำสี่ปี
2. กำรจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่ำนกระบวนกำรประชำคมท้องถิ่นเพื่อสร้ำงกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน
3. กำหนดให้ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เมืองพัทยำ จัดทำทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไปและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนพฤศจิกำยนก่อนปีงบประมำณถัดไป
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถประสำนและบูรณำกำรโครงกำรพัฒนำที่
เกินศักยภำพไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดแผนปฎิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของ
จังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยำยเวลำกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จำเป็นอย่ำงแท้จริงและให้คำนึงถึงระยะเวลำในกำร
จัดทำแผนพัฒนำจังหวัดด้วย
4. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมงบประมำณจำกเงินสะสมแต่ละปีงบประมำณรวมทั้งวำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฎิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมียุทธศำสตร์ในกำรใช้ทรัพยำกรและรำยได้ที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกำรวำงแผนถือเป็นกลไกสำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำคมทำ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมำยและสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ประกอบกับกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำที่กำหนด

จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) (ฉบับปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิน่
สี่ปี ครั้งที่ 3/2561) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ฉบับนี้เป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ ในกำรบริหำรงำนนำไปสู่
จุดหมำยในกำรพัฒนำต่อไป

..........................................................
(นำยทิพย์ชยภล เพทำยวิรำพันธ์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
วันที่ 7 สิงหำคม ๒๕61

2

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป
1. ด้านกายภาพ

1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ เป็นองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๓ หมู่ที่ ๙
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสระบุรี ห่ำงจำกอำเภอเมืองสระบุรี
ประมำณ ๓๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม ๒๕.๖๔๕ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑๖,๐๒๘.๑๒ ไร่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและ
เป็ น รำชกำรบริห ำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส ภำต ำบลและองค์ กำรบริห ำรส่ วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๓๙ และปรับเป็นขนำดกลำง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมี นำย
บุญนำค คัมภิรำนนท์ กำนันตำบลคลองเรือ เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้มีกำรเลือกตั้งใหม่
ได้แก่ นำยทิพย์ชยภล เพทำยวิรำพันธ์ เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของตำบลคลองเรือ โดยทั่วไปเป็นที่รำบค่อนข้ำงเรียบบริเวณทิศเหนือของตำบลทิศตะวันออกของ
ตำบลจรดเทือกเขำป่ำสงวนแห่งชำติป่ำมวกเหล็กและป่ำทับกวำง แปลงสอง,มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองห้วยกรวดและคลองหัว
ช้ำงไหลมำบรรจบกันเป็นคลองวิหำรแดงในเขตหมู่ที่ ๙ โดยไหลจำกทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตกของตำบล สภำพพื้นที่โดยทั่วไป
จึงเหมำะสำหรับกำรเกษตรและปศุสัตว์

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลเจริญธรรม
ตำบลบ้ำนพริก
ตำบลเขำเพิ่ม
เทศบำลตำบลวิหำรแดง

อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
อำเภอบ้ำนนำ
จังหวัดนครนำยก
อำเภอบ้ำนนำ
จังหวัดนครนำยก
อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี

1.3 ลักษณะของแหล่งน้า

แหล่งน้ำและกำรชลประทำน แหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญ มีจำนวน 2 แห่ง
- อ่ำงเก็บน้ำเขำแก้ว
หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองเรือ
- อ่ำงเก็บน้ำบึงหนองแบน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ

แหล่งน้ำขนำดเล็ก

- ฝำย
- บ่อน้ำตื้น

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ดังนั้นพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือเป็นพื้นที่เหมำะแก่กำรพัฒนำมีพื้นที่ติดกับเขตจังหวัด
นครนำยกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมำะสมในกำรขยำยเป็นเขตพำณิชยกรรมหรืออุตสำหกรรมในอนำคตได้
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือแบ่งพื้นที่กำรปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้ำน ดังนี้
๑ บ้ำนเกำะกลำง
นำยทองเปลว เฉยชอบ
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑
๒ บ้ำนหนองไทรเหนือ
นำยวสันต์
บัวทอง
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒
๓ บ้ำนหนองไทรใต้
นำยจำรัส
พรมน้อย
ผู้ใหญ่บำ้ นหมู่ที่ 3
๔ บ้ำนห้วยกรวด
นำยสมทรง คุ้มครอง
ผู้ใหญ่บำ้ นหมู่ที่ 4
๕ บ้ำนยำงคู่
นำยสมหวัง เกตุวร
ผู้ใหญ่บำ้ นหมู่ที่ 5
๖ บ้ำนหนองไทร
นำยอัศวิน
คัมภิรำนนท์
กำนันตำบลคลองเรือ
๗ บ้ำนใหม่
นำยนิคม
พำนทอง
ผู้ใหญ่บำ้ นหมู่ที่ 7
๘ บ้ำนหนองสะอำงค์
นำยสุวิทย์
สุดใจ
ผู้ใหญ่บำ้ นหมู่ที่ 8
๙ บ้ำนคลองไทร
นำงพรนภำ ฉิมยำม
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 9
๑๐บ้ำนคลองหัวช้ำง
นำยสังวำลย์ คชประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้ำนหมูท่ ี่ 10

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

2.2 การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ

ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรื อ จำนวน ๒๐ คน โดยรำษฎรมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้ง
๑๐ หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ ๒ คน เพื่อร่วมกันพัฒนำ ปรับปรุง ดูแล ติดตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่และรำยงำนผล ให้ประชำชนทรำบ
ตำมโครงกำรและงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

การศึกษา

๑

นำยรวิโรจน์ บุษบำ

ประธำนสภำ อบต.

ปริญญำตรี

๒

นำยสมัย ลำดี

รองประธำนสภำ อบต.

ป.๔

๓

นำยภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์

เลขำนุกำรสภำ อบต.

ปริญญำโท

๔

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑

ปริญญำตรี

๕

นำยสรอรรถ ทับสำร
นำงบุญยวีร์ เฉยชอบ

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑

ม.๓

๖

นำงทองสุก

คำแพง

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

4

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๓

นำยสุเมธ

๑๓

อ่อนศรี

ตาแหน่ง

การศึกษา

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕

ป.๖

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
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ และรองนำยก ๒ คน
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขำนุกำรนำยกฯ ๑ คน ซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้ง

ตาแหน่ง

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

5
จานวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนท้องถิ่น แยกตามส่วนราชการดังนี้
สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

จานวน รวม ๑0 คน
4 คน
๑ คน
๓ คน
๒ คน
จานวน รวม 6 คน
3 คน
3 คน
จานวน รวม 8 คน
1 คน
๑ คน
6 คน
จานวน รวม ๔ คน
๓ คน
๑ คน
จานวน รวม - คน
จานวน รวม ๓ คน
๒ คน
๑ คน

รวมข้าราชาร/พนักงานส่วนตาบล
รวมพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

จานวน
๑3 คน
๒ คน
4 คน
๑2 คน
๓1 คน

๖
โครงสร้างพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
มีอัตรากาลังพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นำยภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์
สานักงานปลัดฯ
จานวน ๑๑ คน
๒
นำงศิริสมบัติ
วงษ์เงิน

ตาแหน่ง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

หมายเหตุ
ปริญญำโท

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ

ปริญญำโท

3
4
5
6
7
8
9
10
ลาดับที่

หัวหน้ำสำนักปลัด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฎิบัติกำร
นักทรัพยำกรบุคคลปฎิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฎิบัติงำน
พนักงำนขับรถ
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปก/ชง
ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยนักประชำสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
ตาแหน่ง

ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ป.6
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปวช.
หมายเหตุ

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน รก.ผอ.กำรคลัง
นักวิชำกำรคลังปฎิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปก/ชง
เจ้ำพนักงำนพัสดุปฎิบัติงำน
เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป

ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปวส.
ปริญญำตรี

๑
๒
3
4
5
6

นำงสุภำพร

ศรีสว่ำง

-ว่ำง-ว่ำงนำงสำวศิริวรรณ
เกสิน
นำยศรีสวัสดิ์
เภำดี
-ว่ำงนำงสำวปริยำกร
หนูแดง
นำยสรำวุธ
คชประเสริฐ
นำงสำวศิริพร
คัมภิรำนนท์
อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
นำยเกริกวิทย์
นำงมำริสำ
มูลอ้อม
ชื่อ-สกุล
กองคลัง
จานวน 6 คน
-ว่ำงนำงสำวน้ำอ้อย
วิมำโน
นำงนภำพร
ชิณวร
-ว่ำงนำงสำวภัทรวดี
เพ็ชรดำ
-ว่ำงนำงสำวชวนพิศ
บัวหลำย
นำงสำวจิรำวรรณ
บัวอุย
นำงสำวพิไลวรรณ
จำปำทอง

7
กองช่าง
นำยวิชญ์รวี

1
2
3
4
5
6
7
8

จานวน 8 คน
เพศสุวรรณ์

-ว่ำง-

๑
๒
๓

นำยอำนำจ
อำษำพันธ์
นำยประมวล
เบ้ำศรี
นำยสมจิตร
แดงสมสอำด
นำยค้ำ
อินแก้ว
นำยประทวน
ปิ่นภัย
นำงสำววัชรำ
คชรินทร์
นำงสำวเสำวนีย์
ศรีบุญจันทร์
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นำงสำวปรำณี
ศรีสุระ
นำงสำวสำหร่ำย
บัวทอง
นำงวิชิตำ
ประสำนสุขถำวร

๔

สิบโทณัฐปภัสร์

ประสำนสุขถำวร

กองสวัสดิการสังคม

จานวน 3 คน

1

นำงสุภิชำ

2

นำยไพโรจน์ ผ่องสุข

3

เมฆขลำ

-ว่ำงนำงสำวภิญญดำ จันทร์แย้ม
กองสาธารณสุข

ผู้อำนวยกำรกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

ปริญญำตรี
ม.๓
ม.๖
ป.๖
ม.๖
ป.๔
ปริญญำตรี
ม.6

หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี

ผู้ดูแลเด็ก

ปริญญำตรี

ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม

ปริญญำตรี

นักพัฒนำชุมขนปฎิบัติกำร

ปริญญำตรี

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปก/ชง

-

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุม

ปริญญำตรี

จำนวน - คน
-

3.ประชากร

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน
พนักงำนจดมำตรวัดน้ำ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
จานวน 4 คน

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร

-

ประชำกรในพื้นที่ตำบลคลองเรือ ๑๐ หมู่ ณ วันที่ 24 ตุลำคม 2561 แยกเป็นชำย
๓,๔78 คน เป็นหญิง ๓,595 คน รวมทั้งสิ้น 7,073 คน จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๒,243 ครัวเรือน

8
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้ำนเกำะกลำง
บ้ำนหนองไทรเหนือ
บ้ำนหนองไทรใต้
บ้ำนห้วยกรวด
บ้ำนยำงคู่
บ้ำนหนองไทร
บ้ำนใหม่พัฒนำ
บ้ำนหนองสะอำงค์
บ้ำนคลองไทร
บ้ำนคลองหัวช้ำง
รวม

ชำย
๓38
๑๐8
๑๓9
๕86
๓48
๔๔3
171
๒96
795
174
๓,๔75

หญิง
๓36
๑22
๑๖7
๕๗7
๓95
๔๒8
๑๗7
305
๘๒1
๒64
๓,๕89

รวม
๖54
๒30
๓๐6
๑,๑63
๗43
๘71
๓48
601
๑,๖16
277
๗,๐64

หญิง
803
2,227
525
3,555

รวม
1,179
4,507
938
6,624

หลังคำเรือน
238
๖7
92
๓55
๒57
๒52
๑๐8
202
517
541
๒,232

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ที่
๑
๒
๓

ช่วงอำยุ

เยำวชน
ประชำกร
ผู้สูงอำยุ

ชำย
376
2,280
413
3,069

4. สภาพสังคม
4.1 การศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.
จานวน 4 แห่ง
- โรงเรียนวัดหนองไทร
- โรงเรียนวัดสมำนมิตรมงคล
- โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรรำษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนวัดเขำแก้วมุขดำรำม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ สถำนที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน มี ๖ แห่ง ประกอบด้วยหมู่ ๓,๔,๕,๗,๙,๑๐

4.2 การสาธารณสุข
- มีสถำนบริกำรสำธำรณสุข จำนวน ๑ แห่ง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคลองเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองเรือ
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4.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถำนีตำรวจชุมชน
จำนวน ๑ แห่ง
สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.คลองเรือ อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี
- ศูนย์ อปพร. อบต.คลองเรือ

5. ระบบบริการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
5.1 การคมนาคมขนส่ง
กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอำเภอและจังหวัดรวมทั้งกำรคมนำคมภำยในตำบลและหมู่บ้ำนมีรำยละเอียดดังนี้
- ถนนทำงหลวงชนบทสำยวิหำรแดง – คลองไทร เป็นถนนลำดยำงกว้ำง ๖ เมตร ใช้กำร ได้ดี
- ถนนสำยยำงคู่ – ห้วยกรวด เป็นถนนลำดยำง กว้ำง ๖ เมตร
- ถนนสำยคลองหัวช้ำง – เขำแก้ว เป็นถนนลำดยำง กว้ำง ๖ เมตร ใช้กำรได้ดี
- ถนนสำยคลองไทร – เขำแก้ว เป็นถนนลำดยำง เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง ๔ เมตร และ ๕
เมตร ตำมลำดับ สภำพเป็นหลุมเป็นบ่อบำงช่วง
- ถนนสำยคลองไทร – คลองยำง เป็นถนนลำดยำงกว้ำง ๖ เมตร ใช้กำรได้ดี
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ระยะทำงห่ำงจำกที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ

๒,๘๓๑ เมตร (๒.๘๐ กม.)
๕,๘๐๐ เมตร (๕.๘๐ กม.)
๓,๐๐๐ เมตร (๓.๐๐ กม.)
๔,๐๐๐ เมตร (๔.๐๐ กม.)
๒,๕๑๑ เมตร (๒.๕๐กม.)
๑,๖๘๒ เมตร (๑.๗๐ กม.)
๑,๖๗๐ เมตร (๑.๗๐ กม.)
๒,๘๐ เมตร (๒.๘ กม.)
๐,๑๐๐ เมตร
๕,๕๐๐ เมตร (๕.๕ กม.)

5.2 การไฟฟ้า
ไฟฟ้ำภำยในเขตตำบลคลองเรือ ดำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคซึ่งให้บริกำรไฟฟ้ำยังไม่ครบทุกหลังคำเรือน
รวมทั้งไฟฟ้ำสำธำรณะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกถนนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ซึ่งไฟฟ้ำสำธำรณะอยู่ในควำม
ดูแลและกำรซ่อมแซมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
5.3 การประปา
- มีกำรประปำหมู่บ้ำน
จำนวน ๑๐ แห่ง
- สถำนที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำร ทั้ง 10 หมู่บ้ำน
5.4 การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
จำนวน ๔ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔,๕,๗,๙
- หอกระจำยข่ำว
จำนวน ๑๐ แห่ง
- มีระบบเสียงไร้สำยครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๗,๘,๙
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6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ปลูกพืชผักผลไม้

ประชำกรตำบลคลองเรือโดยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเช่นทำนำ,เลี้ยงสัตว์และ

ประเภทร้านอาหาร
ที่
๑
๒
๓
4

ชื่อ – สกุล
นำงดวงรัตน์
นำยปฏิคม
นำงพยงค์
นำงวรรณำ

ทับสำร
พันธ์สง่ำ
บุญจันทร์
จันทร์พินิจ

บ้ำนเลขที่
๑๐๓
๑๐๑
๑๑
10/4

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑
ร้ำนอำหำร
๔
ร้ำนอำหำร
๑๐
ร้ำนอำหำร/ร้ำนค้ำ
2 ร้ำนอำหำรและคำรำโอเกะ

การอุตสาหกรรม
ประเภทห้องเช่า/บ้านเช่า
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12

ชื่อ – สกุล
นำยไปล่
นำงศศิวรรณ
นำงประภำพิศ
นำยธง
นำงกวำงทอง
นำยสมเกียรติ
นำงสำวกันณัชชำ
นำงภคินี
นำงฐิติรัชต์
นำยนิพนธ์
นำยณรงค์พล
นำงสำวพรนภำ

เพ็ชรประยูร
สิงห์บุปผำ
แก้วสุก
เดชเกรียงไกร
มีอำษำ
บุญมหำผล
พุกสิทธิ์
สิริจันทร์ขจร
สิริโอฬำรวงศ์
ประทีปเสน
คูวิจิตรสุวรรณ
ฉิมยำม

บ้ำนเลขที่
๖๘/๑
๓/๑
๑๗๓
๙๐/๘
๙๐/๑
๙๗/๑
๙๗
๔๗
๔๔/1
๔๑๕
๒๙๙
86/1

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑
ห้องเช่ำ
๑
ห้องเช่ำ
๑
ห้องเช่ำ
๕
ห้องเช่ำ
๕
ห้องเช่ำ
๖
ห้องเช่ำ
๖
ห้องเช่ำ
๘
วิหำรแดงอินท์
๙
บ้ำนเช่ำ
๙
ห้องเช่ำ
๙
ห้องเช่ำ
9
ห้องเช่ำ

11
ประเภทปั๊มน้ามัน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

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

บ้ำนเลขที่
๘๙
๖๔
9
๘๖
๓๙๑
๔๙๘
๑๑๕/๒
๓๒/๒

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๕
ปั๊มน้ำมัน
๘
ปั๊มน้ำมัน
8
สถำนีบริกำรก๊ำช-แก๊ส
๙
ปั๊มหลอด
๙
ปั๊มหลอด
๑๐
ปั๊มหลอด
๔
ปั๊มหลอด
๖
ปั๊มน้ำมัน

ประเภทร้านอินเทอร์เน็ต/เกมส์
ที่
๑
๒

ชื่อ – สกุล
นำยสมเกียรติ
นำยเสนำะ

บุญมหำผล
กลั่นแก้ว

บ้ำนเลขที่
๙๗/๑
260/3

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๖ ร้ำนอินเทอร์เน็ต
9 น้องเนยเกมส์

ประเภทอู่ซ่อมรถ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11

ชื่อ – สกุล
นำยพิเชษฐ
นำยบุญมี
นำยสมชำติ
นำยจำรึก
นำยสงบ
นำงสมำน
อู่ สุขไพศำล
นำงอัมพร
นำยเกียงศักดิ์
นำยสุชัย
นำยสุเมธ

ดำวดวงสุข
สร้อยอุดม
ผ่องสะอำด
แหยมนก
เพ็งมำลำ
ท้ำวหลวง
ขำวพันธ์
ลู่พำณิชย์
สมนวนตำด
จันทำ

บ้ำนเลขที่
๑๖๘
๔๒
๓๙
๑๘๐
๘๓
๗๙
๑๑๙
๑๒/๔
๓๖
๑๘๙/๑
18/3

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑ อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์
๑ อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์
๑ อู่ซ่อมรถยนต์
๑ อู่ซ่อมรถยนต์
๖ อู่ซ่อมรถยนต์
๖ ร้ำนค้ำ, อู่ซ่อมรถยนต์
๖ อู่ซ่อมรถยนต์
๙ อู่ซ่อมรถ, ร้ำนเสริมสวย
๙ อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์
๙ อู่ซ่อมรถยนต์
6 ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์
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ประเภทร้านรับซื้อของเก่า
ที่
๑
๒

ชื่อ – สกุล

บ้ำนเลขที่

นำยมงคล
เอี่ยมสะอำด
นำงสำวอรพิมล สิรพิ งษ์ชวลิต

๒๐๙/๑
89/9

ประเภทตลาด
ที่
๑

ชื่อ – สกุล
ตลำดทรัพย์เจริญ

บ้ำนเลขที่
-

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ที่
๑
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นำยกิตติพล
เทพธำรำทิพย์
นำงสำววรำพร บุญมหำผล
หจก. คลินิก เซรำมิกส์ จำกัด
นำยโสภณ
แย้มพลอย
นำยชัยทัต
คูวิจิตรสุวรรณ
นำงสำวรุ่งอรุณ โกศลจิต

บ้ำนเลขที่
๑๑๗
๙๗/๓
๘๙
๕๘
๓๐๐
๙๔

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๙ ร้ำนรับซื้อของเก่ำ
8 ร้ำนขำยของเก่ำ
ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
9 ตลำดทรัพย์เจริญ

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑ โรงงำนผลิตกำแฟ
๖ โรงผลิตน้ำแข็ง
๘ โรงงำนเซรำมิกส์
๕ ผลิตน้ำดื่ม
๙ โรงสีข้ำว
๙ ผลิตน้ำดื่ม

ประเภทร้านค้า
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล
นำงสำวปำริฉัตร์
นำงสมบูรณ์
นำงชนิภำ
นำงรัชนีวรรณ
นำยปัญญำ
นำงวงษ์เดือน
นำงบุญทอง
นำยสมัย
นำงจำนงค์
นำงใสมัญ

พำนทอง
ทับสำร
จันทร์แก้ว
สุริยะฉำย
ภิรมรักษ์
พยอมน้อย
เขียวครำม
พงษ์ภมร
ปุระค์ศิริ
ขันดวง

บ้ำนเลขที่
๓๑
๒๙
๖
๑๐๐
๔๖
๒๕
๓๙
๕๕/๑
๒๗๑
๑๑๕/๒

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑ ร้ำนค้ำ
๑ ร้ำนค้ำ
๑ ร้ำนค้ำ
๑ ร้ำนค้ำ
๑ ร้ำนค้ำ
๒ ร้ำนค้ำ
๓ ร้ำนค้ำ
๓ ร้ำนค้ำ
๔ ร้ำนค้ำ
๔ ร้ำนค้ำ
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ประเภทธุรกิจ
ที่
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

ชื่อ – สกุล
นำงสังวำลย์
ขวัญอ่อน
นำงนวลจันทร์
เบญจวงศ์
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
นำยกิตติกรณ์
น้อยอินทร์
นำยประวิทย์
จันทรี
นำงละออ
ก้ำนพลู
นำงชูศักดิ์
เรืองศิลป์
นำยไพรรัตน์
ก้ำนพลู
นำยสุดใจ
ฉิมยำม
นำยสุวรรณ
ศรศรี
นำงสำวศรีนวล
อินทร์อำ่
นำงสมหมำย
ลำยครำม
นำงสำวแตงอ่อน ขำกระจ่ำง
นำยภิเดช
แย้มพลอย
นำงน้อย
พุกษำ
นำยสมัย
ลำดี

บ้ำนเลขที่
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

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๔
ร้ำนค้ำ
๔
ร้ำนค้ำ
๔
ร้ำนค้ำ
๔
ร้ำนค้ำ
๕
ร้ำนค้ำ
๕
ร้ำนค้ำ
๕
ร้ำนค้ำ
๕
ร้ำนค้ำ/เครื่องสังฆภัณฑ์
๕
ร้ำนค้ำ
๖
ร้ำนค้ำ
๖
ร้ำนค้ำ
๖
ร้ำนค้ำ
๖
ร้ำนค้ำ
๗
ร้ำนค้ำ
๘
ร้ำนค้ำ
๘
ร้ำนค้ำ
๘
ร้ำนค้ำ,ขำยเฟอร์นิเจอร์
๘ ร้ำนค้ำ/ขำยขนมกะหรี่ปั๊บ
๘
ร้ำนค้ำ/ขำยผัก
๘
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ, ปั๊มหลอด
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ
๙
ร้ำนค้ำ

ที่
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

ชื่อ – สกุล
นำงกุหลำบ
นำงพยงค์
นำยพิสุทธ์
นำยสุพิน

ระงับทุกข์
บุญจันทร์
จันทร์งำม
เจียมภักดิ์

บ้ำนเลขที่
๒๘๕
๑๑
๕/๒
๓๘

ประเภทร้านเสริมสวย
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ – สกุล
นำยพงษ์ศักดิ์
นำงสำวรำตรี
นำงทักษกร

พำนทอง
หนูมำทวงษ์
พลอยงำม

บ้ำนเลขที่
๓๑
๑๑๖
๒๖๒

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๙
ร้ำนค้ำ
๑๐
ร้ำนค้ำ
๑๐
ร้ำนค้ำ
๘
ขำยขนมกะหรี่ป๊บ

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑ ร้ำนตัดผม
๕ ร้ำนเสริมสวย
๗ ร้ำนเสริมสวย

ประเภทเกษตรกรรม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
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ชื่อ – สกุล
นำงศรีไพร ศำสตร์ทรัพย์
นำยวสันต์ บัวทอง
บริษัททรัพย์รุ่งเรืองชัยฟำร์มจำกัด
นำยสุรเชษฐ์ พิพัฒสัตยำนุวงศ์
นำยสมควร สุมำรทอง
นำงบังอร ขันแก้ว
นำยจำนงค์ ทศพร
นำงประทุม ทองอินทร์
นำยวินัย ขันดวง
นำยศรัญยู ศำสตร์ทรัพย์
นำยสุบิน หมื่นรำม
นวยพงษ์ศักดิ์ ทศพร
นำงประเทือง ช้ำงปำน
Ok’l6,]mbrpN vbomiNl6นำยไชย รอดสะเอี่ยม
นำงสำวพนัสดำ ลิ้มมงคลชัยกุล
นำงรัชนีกร สร้อยพวง
นำยเจษฎำ สิงห์มุกดำ
นำยสุชำติ เดชเกรียงไกร
นำยมำนิตย์ พิหำรมงคล

บ้ำนเลขที่
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

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ
๑
เล้ำไก่
2
เล้ำไก่
๓
เล้ำไก่
๔
เล้ำไก่
๔
เล้ำไก่
๔
เล้ำสุกร
๔
เล้ำไก่
๔
เล้ำไก่
๔
เล้ำสุกร
4
เล้ำไก่
๔
เล้ำสุกร
4
เล้ำไก่
๔
เล้ำไก่
4
เล้ำไก่
๕
เล้ำสุกร
๕
เล้ำสุกร
๕
เล้ำสุกร
๕
เล้ำสุกร
๕
เล้ำสุกร
๖
เล้ำสุกร
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ที่

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

ชื่อ – สกุล

นำยเทียร กันหำ
นำยนิธิกรณ์ เรืองภัทร์กุลกิจ
นำงสำวน้อย กองจินดำ
นำงพเยำว์ เอีย่ มคง
นำยศุภชัย อัฐมำลำ
นำงประทีป แพงสอน
นำยสมพงษ์ อัฐมำลำ
นำงสำวนฤชล แก้วสำอำงค์
นำยเฉลิมชัย อัฐมำลำ
นำยธำนี สำยบัว
นำงสุดใจ กองจินดำ
นำงทองมำ ขำวน้อย
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองชัยฟำร์ม

ประเภท
หมู่ที่ กำรประกอบธุรกิจ

บ้ำนเลขที่

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

ประเภทอื่นๆ

ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล

นำยทองเปลว เฉยชอบ
นำงสำวฐิติมำ อ้สนี
นำยสุทธิพจน์ จำปำทอง
นำยชลัม ทัศพร
นำงอรวรรณ ดวงเนตร
นำยสุวัฒชัย พุทธำ
นำยอนุเชำว์ จูเสม
นำยบุญยืน ปำนทิพย์
นำยประเสริฐ บุญธรรม
บริษัท บีเอฟ เคที จำกัด
นำงบัวศรี พิลำเลิศ
นำงรัตนำ คนซื่อ
นำงสำวชนิดำ พันธุ์เจษฎำธนเดช
นำยสุพิณ เจียมภักดี

บ้ำนเลขที่

2
199/2
24
55/1
35
116
109
136
136
4
17
67/1
38

หมู่ที่

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

ประเภท
กำรประกอบธุรกิจ

ร้ำนจำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ำง
ร้ำนน้ำปลำหวำนแซ่บเวอร์
ร้ำนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ร้ำนเครื่องปรับอำกำศ
ร้ำนกำรเกษตร
ร้ำนกำรเกษตร
ร้ำนจำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ร้ำนจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
ร้ำนคำร์แคร์(ล้ำงอัดฉีด)
ร้ำนเสำสัญญำณโทรศัพท์ทรูมูฟ
ร้ำนขำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด
ร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์
ร้ำนขนมกะหรี่ปั๊บเบรกแตก
ร้ำนขนมตี๋กะพรี่ปั๊บ

๑5

ที่

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

ชื่อ – สกุล

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

บ้ำนเลขที่

68/1
68/1
9/1
12/4
86/1
158
337
336
110
449
428
180/5
473
99
98
55/1

หมู่ที่

8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
3

ประเภท
กำรประกอบธุรกิจ

ร้ำนขำยผัก
ร้ำนขำยผ้ก
ร้ำนคำร์แคร์และร้ำนเครื่องดื่ม
ร้ำนจำหน่ำยประตูสแตนเลส
ร้ำนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ร้ำนตัดเสื้อ
ร้ำนขำยข้ำวสำร
ร้ำนขำยข้ำวสำร
เสำสัญญำณโทรศัพท์ทรูมูฟ
เสำสัญญำณโทรศัพท์ จี เอส เอ็ม
ร้ำนจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
ร้ำนจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
ร้ำนขำยเครื่องสำอำง กิ๊ปช็อป
ร้ำนขำยถ่ำนไม้
ร้ำนจำหน่ำยต้นไม้และกำรเกษตร
ร้ำนขำยถ่ำนไม้
ร้ำนขำยเครื่องปรับอำกำศ

สรุปข้อมูลการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
ที่

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภทของธุรกิจ

ประเภทร้ำนอำหำร
ประเภทบ้ำนเช่ำ
ประเภทปั้มน้ำมัน
ประเภทร้ำนอินเตอร์เน็ต/ร้ำนเกมส์
ประเภทอู่ซ่อมรถ
ประเภทร้ำนรับซื้อของเก่ำ
ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม
ประเภทร้ำนเสริมสวย
ประเภทร้ำนค้ำ
ประเภทเกษตรกรรม
ตลำด
ประเภทอื่นๆ

จานวน

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

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พื้นที่ลักษณะภูมิประเทศ
ของหมู่บ้ำนเกำะกลำง จะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้ำน คือประชำชนจะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้ำนหลำย ๆ หลัง และตั้งชื่อกลุ่มหมู่บ้ำนว่ำ
หมู่บ้ำนเกำะกลำง
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

หมู่ที่ 10 ตำบลวิหำรแดง
หมู่ที่ 10 ตำบลเกำะเชิงหวำย
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเรือ
เทศบำล

หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทรเหนือ ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นหมู่ บ้ำนหนึ่ง ซึ่งใน
ขณะนั้น อำเภอวิหำรแดง มี 4 ตำบลคือ ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้ำนลำ ตำบลวิหำรแดง ตำบลหนองหมู ต่อมำได้แบ่งเขตกำร
ปกครองตำมกฎหมำยลักษณะกำรปกครองท้องที่ของกระทรวงมหำดไทย แยกตำบลจำกเดิม เป็น 6 ตำบลโดยมีตำบลเพิ่ม ใหม่ อีก
2 ตำบล คือตำบล หนองสรวงแยกมำจำกตำบลวิหำรแดงและตำบลหนองหมูบำงส่วน ส่วนตำบลเจริญธรรมแยกมำจำกตำบลคลอง
เรือและตำบลบ้ำนลำบำงส่วน ทำให้บ้ำนหนองไทรเหนือจำกเดิมแยกออกมำเป็น 2 หมู่บ้ำนคือบ้ำนหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 2 และ
บ้ำนหนองไทรใต้ หมู่ที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศของบ้ำนหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเรือ เป็นที่รำบลุ่มเชิงภูเขำมีอ่ำงเก็บ
น้ำเขำแก้วเป็นแหล่งน้ำขนำดกลำง
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
หมู่บ้ำนหนองไทรเหนือกำรคมนำคม ติดต่อระหว่ำงอำเภอวิหำรแดงโดยใช้เส้นทำงลำดยำงสำย วิหำรแดง – วัด
สมำนมิตร ระยะทำง 6 กิโลเมตร ส่วนกำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนข้ำงเคียงส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไทรใต้ ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เดิมบ้ำนหนองไทร ใต้ขึ้นอยู่
กับบ้ำนหนองไทรเหนือ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นหมู่ บ้ำนหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น อำเภอวิหำรแดง มี 4
ตำบลคือ ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้ำนลำ ตำบลวิหำรแดง ตำบลหนองหมู ต่อมำได้แบ่งเขตกำรปกครองตำมกฎหมำยลักษณะกำร
ปกครองท้องที่ของกระทรวงมหำดไทย แยกตำบลจำกเดิม เป็น 6 ตำบลโดยมีตำบลเพิ่มใหม่อีก 2 ตำบล คือตำบล หนองสรวงแยก
มำจำกตำบลวิหำรแดงและตำบลหนองหมูบำงส่วน ส่วนตำบลเจริญธรรมแยกมำจำกตำบลคลองเรือและตำบลบ้ำนลำบำงส่วน
ทำให้บ้ำนหนองไทรเหนือจำกเดิมแยกออกมำเป็น 2 หมู่บ้ำนคือบ้ำนหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้ำนหนองไทรใต้ หมู่ที่ 3 ชื่อบ้ำน
หนองไทรเหนือและบ้ำนหนองไทรใต้ทั้ง 2 หมู่บ้ำน เนื่องมำจำกมีคลองหนองไทรไหลผ่ำนจึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนหนองไทรใต้ลักษณะภูมิ
ประเทศของบ้ำนหนองไทรใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ เป็นที่รำบลุ่มเหมำะสมกับกำรทำอำชีพเกษตรกรรมมีคลองคลองไทรไหล
ผ่ำน หมู่บ้ำนหนองไทรใต้กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอำเภอวิหำรแดงโดยใช้เส้นทำงลำดยำงสำยวิหำรแดง–วัดสมำนมิตรและถนน
สำยวิหำรแดง-คลองเรือ ส่วนกำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนข้ำงเคียงส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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หมูท่ ี่ 4 บ้านห้วยกรวด ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำมลักษณะของลำ
ห้วยที่มีกรวดอยู่ในลำห้วยด้วยและชำวบ้ำนได้ใช้ประโยชน์จำกกรวดในลำห้วยนั้นมำก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ชำวบ้ำนจึงเรียกชื่อลำห้วย
นั้นว่ำห้วยกรวดลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำนห้วยกรวดหมู่ที่ 4เป็นที่รำบเชิงเขำมีแหล่งน้ำคือลำห้วยกรวดและอ่ำงเก็บน้ำเขำแก้ว
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตรได้แก่ทำไร่ทำสวน
ทิศเหนือ
ติดกับ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ
ทิศใต้
ติดกับ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนพริก จ.นครนำยก
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเขำเพิ่ม และ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนพริก จ. นครนำยก
ทิศตะวันวันตก ติดกับ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ
หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พื้นที่เป็นป่ำทึบอยู่มีต้นยำงขึ้นอยู่เป็น
คู่ๆหลำยคู่ ต่อมำได้มีชำวบ้ ำนเข้ำมำถำงป่ำเพื่อทำกิน และได้ตัดต้นยำงเพื่อทำที่อยู่อำศัยและเหลือแต่ตอเลยเรียกหมู่บ้ำนนี้ว่ำบ้ำน
ยำงคู่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัดสระบุรี มีถนนลำดยำงมำจำกจังหวัด อำเภอ ตำบล และใน
หมู่บ้ำนยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอย มีถนนลูกลังบ้ำงเล็กน้อย
หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งขึ้นมำนำนลักษณะเป็น
พื้นที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตร เหตุที่เรียกชื่อหมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนหนองไทรนั้น ได้มีตำนำนเล่ำขำนสืบต่อกันมำว่ำในพื้นที่แต่
เดิมนั้น จะมีต้นไทรจำนวนมำก และมีคลองไหลผ่ำน จึงเรียกชื่อคลองนั้นว่ำ คลองหนองไทร และเรียกชื่อตำมลักษณะคลองและมี
ต้นไทรจำนวนมำก ว่ำ หมู่บ้ำนหนองไทรลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำนหนองไทร นั้น มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม มีคลองไหลผ่ำน
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกร มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,750 ไร่ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี เดิมหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ ขึ้นกับหมู่ที่ 4 บ้ำน
ห้วยกรวด ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี เมื่อมีกำรแบ่งเขตพื้นที่กำรปกครอง ตำมกฎหมำยลักษณะกำรปกครอง
ท้องที่ของกระทรวงมหำดไทยชำวบ้ำน ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ เป็นที่รำบลุ่ม มีคลอง คลองไทรไหลผ่ำนสำมำรถ
ทำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
หมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ มีถนนลำดยำงเชื่อมต่อจำกถนนสุวรรณศร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ กำรเดินทำง เพื่อติดต่อ
กับหมู่บ้ำนอื่น ๆ มีควำมสะดวกสบำย
หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองสะอางค์ ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของจังหวัดสระบุรีอยู่ห่ำงจำกตัวอำเภอวิหำรแดงประมำณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อทีร่ วม 18 ตำรำงกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่
บ้ำนหนองสะอำงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเรือโดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มเหมำะสำหรับทำนำ ทำงำนด้ำนกำรเกษตร และปศุสัตว์
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 6,9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมูที่ 3 ตำบลวิหำรแดง อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนพริก อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
หมู่ที่ 10 ตำบลวิหำรแดง อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
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ลักษณะพื้นที่บ้ำนหนองสะอำงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเรือ โดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มเหมำะสำหรับทำนำ ทำงำน
ด้ำนกำรเกษตร และปศุสัตว์
หมู่ที่ 9 บ้านคลองไทร ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดสระบุรี อยู่ห่ำงจำกตัวอำเภอ ประมำณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 1,610 ตำรำงกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของบ้ำน
เกำะสมอ เป็นที่รำบลุ่ม เหมำะสำหรับทำเกษตรและปศุสัตว์
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 5
ตำบลคลองเรืออำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 6
ตำบลคลองเรืออำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
หมู่ที่ 8
ตำบลคลองเรืออำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 2,3
ตำบลคลองเรืออำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี
หมู่ที่ 10 บ้านคลองหัวช้าง ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เมื่อปี 2536
ได้แยก
ออกมำจำกหมู่ที่ 5 บ้ำนคลองยำง มีลำคลองต้นน้ำไหลจำกทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตลอดหมู่บ้ำนลำคลองดังกล่ำวจะมีข้ำงลงมำกินน้ำ
เป็นประจำ ได้ตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำมลำคลอง บ้ำนคลองหัวช้ำง อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี อยู่ห่ำงที่ว่ำกำรอำเภอวิหำร
แดง ประมำณ 7กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดสระบุรี ประมำณ 34 กิโลเมตร พื้นที่หมู่ที่ 10 รวม 2.88 ตำรำงกิโลเมตร (1,200
ไร่) ลักษณะของหมู่บ้ำนเป็นที่รำบติดเชิงเขำซึ่งอยู่ทำงด้ำนเหนือของหมู่บ้ำนและเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติพระพุทธฉำย มีแหล่งน้ำที่
สำคัญ ได้แก่ คลองหัวช้ำงและลำรำงคลองหัวช้ำง ไหลจำกทิศเหนือลงทิศใต้ตลอดหมู่บ้ำนมีระยะทำงประมำณ 6 กิโลเมตร ไหล
บรรจบกับคลองห้วยกรวด
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตอุทยำนแห่งชำติพระพุทธฉำย (น้ำตกสำมหลั่น)
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 5
ตำบลคลองเรืออำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลเขำเพิ่มอำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรืออำเภอวิหำรแดงจังหวัดสระบุรี
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชำกรในตำบลคลองเรือ ประกอบอำชีพทำนำ เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักผลไม้
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้ำและกำรชลประทำน แหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญ มีจำนวน 1 แห่ง
- อ่ำงเก็บน้ำเขำแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ
7.4 ข้อมูลแหล่งน้ากิน น้าใช้
แหล่งน้าขนาดเล็ก
- ฝำย
จำนวน 17 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น มีขอบบ่อทุกครัวเรือน
- บ่อโยก
จำนวน 34 แห่ง

ส่วนที่ ๒

วัตถุประสงค์

20

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (2560-2562)

เพือ่ ทรำบถึงผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้นำโครงกำรไปพัฒนำให้บรรลุผลสำเร็จ
มำกน้อยเพียงใดและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือได้มีกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มีลักษณะผสมผสำน ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกๆ
ด้ำน ดังนี้ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำศำสนำฯ กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขกำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและสนองควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
๑. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
กำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือได้ดำเนินกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพแม่บ้ำน ส่งเสริมกำร
จัดตั้งร้ำนค้ำชุมชน เน้นระยะแรกเริ่มของกำรพัฒนำ ต้องใช้ระยะเวลำกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง คำดว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยตำมที่วำงแผนไว้
๒. การดาเนินงานด้านสังคม
ได้ดำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น จัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำของประชำชนและเยำวชน กำรส่งเสริม
สุขภำพอนำมัยของประชำชน จัดกิจกรรมส่งเสริมเยำวชนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติด จัดกีฬำต้ำนยำเสพติด ให้
มีทัศนคติให้ห่ำงไกลยำเสพติด
๓. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ดำเนิ นกำรตำมแผนพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรปรับ ปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ ำน ล้ ำงถังกรอง ก่อสร้ำง
ปรับปรุงถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้ แต่งบประมำณที่จะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงนั้นมีค่อนข้ำงจำกัด จึงจำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นต้น
๔. กำรดำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ำ
ได้ดำเนินกำร ขุดลอกคลองต่ำงๆ ในตำบลอย่ำงสม่ำเสมอ แต่ในหน้ำแล้งเกษตรกรยังขำดแคลนน้ำในกำรทำกำรเกษตรอยู่
๕. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ได้ดำเนินกำรส่งเสริมให้ประชำชนดำเนินชีวิตอย่ำงถูกหลักอนำมัย มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และได้สนับสนุนค่ำเวชภัณฑ์
กับสถำนีอนำมัยตำบลคลองเรือ
๖. การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
ได้ดำเนินกำรโครงกำรอบรมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โครงกำรกอบรมและสัมมนำกำรจัดทำแผนแม่บท กำร
จัดทำประชำคมหมู่บ้ำนตำบล เน้นให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมและร่วมตรวจสอบกำรบริหำร
๗. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ดำเนินกำรสนับสนุนกำรศึกษำให้เด็กได้รับกำรศึกษำที่ดี สนับสนุนค่ำดูแลเด็กและวัสดุอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในตำบล
คลองเรือ ด้ำนกำรศำสนำและวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรักและหวงแหนวัฒนธรรมและสืบสำนงำนประเพณีอันดีงำม
ของตำบลให้ยั่งยืนต่อไป
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๘. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยดำเนินกำรปลูกจิตสำนึกให้ประชำชนรักธรรมชำติโดยปลูกต้นไม้และโครงกำรปลูกไม้มิ่งมงคล กำรปลูกต้นไม้ในวัน
สำคัญต่ำง ๆ
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องดาเนินการ
ภำรกิจที่ได้วิเครำะห์ดังกล่ำวข้ำงต้นนำมำกำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่จะดำเนินกำรตำมแผนอัตรำกำลัง ๓
ปี องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ มีภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่จะต้องดำเนินกำรดังนี้
ภารกิจหลัก
๑.ด้ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
๒.ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
๓.ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๔.ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๕.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
๖.ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
๗.ด้ำนกำรป้องกำรและบรรเทำสำธำรณภัย
ภารกิจรอง
๑.กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี
๒.กำรสนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพของกลุ่มอำชีพ
๓.กำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร
๔.ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ

“ ตำบลน่ำอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมกำรศึกษำ สร้ำงเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
พัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ”

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ หมำยถึง สภำพกำรณ์ ที่เป็นจุดหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำรให้
เกิดกำรพัฒนำในอนำคต เพรำะเชื่อว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดคุณค่ำหรือค่ำนิยมบำงประกำร เช่นคุณภำพชีวิต
ของประชำชนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้

พันธกิจ

๑.จัดบริกำรขั้นพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้ สอดคล้องกับระบบผัง
เมืองรวมและมีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน
๒.พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นเมืองน่ำอยู่สภำพภูมิทัศน์สวยงำม มีควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปรำศจำกมลภำวะ
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๓.องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีขีดควำมสำมำรถในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนตรงควำมต้องกำรของประชำชน โดยเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนทั้งภำครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหำ
แหล่งรำยได้ใหม่เพื่อนำมำพัฒนำตำบล
๔.ประชำชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรเรียนรู้
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีช่องทำงรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย สำมำรถปรับตัวต่อสภำพกำรที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรง
ตนในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำ
๕.ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีอำชีพ รำยได้ มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
สุขอนำมัยและควำมเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจำกโรคภัยไข้เจ็บและยำเสพติด ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงทั่วถึง
๖.พัฒนำชุมชนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภำพในกำรร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมรับผิดชอบ สำมำรถแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชนของตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗.ประชำชน เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ผู้ น ำท้ อ งถิ่ น ตระหนั ก ถึ งภำระหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย มีคุณภำพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำและกำรเลือกตั้งทุกระดับ
๘.ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นำสวนผสม และระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร
ชีวภำพ เพื่อลดกำรใช้สำรเคมี ให้ประชำชนปลอดภัยจำกสำรพิษ
๙. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
๑๐.ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในกำรป้องกันและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้สวยงำมยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำร
ส่งเสริมกำรศำสนำกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข
และพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

๑.๑
1.2
๒.๑
2.2
๒.๓
2.4

แนวทางการพัฒนา
จัดหำบริกำรพื้นฐำนที่จำเป็นแก่กำรดำเนินชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของประชำชน
ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำประปำ
โทรศัพท์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน
พัฒนำคน ชุมชน สังคม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข
พัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี สงเครำะห์ผู้สูงอำยุ คนพิกำร
งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต งำนฝึกอบรม
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอำชญำกรรม
และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ
จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรพัฒนำ
สังคมและพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำนรำก

แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชน ส่งเสริม
อำชีพกำรบริกำรต่ำงๆสนับสนุนให้ประชำชนร่วมคิด ร่วม
ทำใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและพึ่งพำตนเองจัดตั้งและ
พัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลำนค้ำชุมชน โดย
สอดแทรกแนวคิด เรื่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในทุกโอกำส
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
๔.๑ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนตำบลและลูกจ้ำง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน กำร ๔.๒ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน
และผู้นำ
๔.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน
๔.๔ กำรจัดโครงกำรจัดทำเวทีประชำคมตำบลคลองเรือ
๔.๕ เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตสำนึกกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและชุมชนในตำบล
ยุทธศำสตร์ที่ ๕
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชดำริ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและ
เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นำส่วนผสม
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนทำกำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภำพ
และกำรเลี้ยงสัตว์ ลดกำรใช้สำรเคมี เพื่อให้ประชำชน
ปลอดภัยจำกสำรพิษ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖
๖.๑ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชำชน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ตระหนักถึงคุณค่ำและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหำขยะน้ำเสียมลภำวะและภำพแวดล้อม ต่ำงๆ
6.2 กำรรณรงค์ให้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม้และดูแลให้มีกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เหมำะสม
6.3 ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรกำรบริกำรและถ่ำยทอดเทค
โนโลยีด้ำนกำรเกษตร

การวางแผนพัฒนา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 3 ปี
(พ.ศ.2560 –
25๖2) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ก่อนนำมำจั ดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ 3 ปี ได้เป็น 6
ยุทธศำสตร์ ต่อไป
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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) และได้มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม ๒๕๕9 และประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒560 เมื่อวันที่ ๙
กันยำยน 2559 โดยได้กำหนดโครงกำรที่จะดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) สำมำรถจำแนกตำม
ยุทธศำสตร์ได้ดังนี้
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รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕60
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2562 รวมระยะเวลาสามปี)
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์
1.ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านการพัฒนา
การศึกษา และการ
ส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการ
สาธารณสุข และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน
3.ด้านการพัฒนา
ชุมชน การพัฒนา
สังคม และพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก
4.ด้านการ
บริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการประชาชน
5.ยุทธศำสตร์ด้ำน

กำรพัฒนำกำรเกษตร
และส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
6.ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ. 2560

ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

ปีที่ 3 พ.ศ. 2562

รวม

จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
27
21,450,000
27 21,450,000 27 21,450,000
81

งบประมำณ
64,750,000

39

7,075,000

39

7,075,000

39

7,075,000

117

21,225,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

3

75,000

13

2,207,000

13

2,207,000

13

2,207,000

39

6,621,000

2

110,000

2

110,000

2

110,000

6

330,000

5

2,235,000

5

2,235,000

5

2,235,000

15

6,705,000

87

33,102,000

87

33,102,000

261

99,306,000

87

33,102,000
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ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์

1.ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านการพัฒนาการศึกษา และการ
ส่งเสริมการศาสนา การพัฒนาการ
สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
3.ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคม และพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐาน
ราก
4.ด้านการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และ
การบริการประชาชน
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
6.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการ จานวนโครงการที่
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
อยู่ระหว่าดาเนินการ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ทั้งหมด (ตามแผน)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
9

33.33

-

-

-

-

9

33.33

35

89.74

-

-

-

-

35

89.74

-

-

-

-

-

-

-

-

3

23.08

-

-

-

-

3

23.08

1

30.00

-

-

-

-

1

30.00

1

20.00

-

-

-

-

1

20.00

49

60.00

-

-

-

-

39

60.00

หมายเหตุ ; จานวนโครงการที่ดาเนินการx100/โครงการ 87
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศำสตร์

งบปกติ
จำนวนเงิน

1.ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำน

งบประมาณ
ตัง้ ไว้
5,484,000

2.ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และกำรส่งเสริมกำรศำสนำ
กำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
3.ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน กำร
พัฒนำสังคม และพัฒนำ
เศรษฐกิจแบบฐำนรำก
4.ด้ำนกำรบริหำรงำน กำร
พัฒนำบุคลำกร และกำร
บริกำรประชำชน
5.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
6.ด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

ร้อยละ

เงินสะสม
จำนวนเงิน ร้อยละ

รวม
จำนวนเงิน

ร้อยละ

-

1,618,000

84.49

งบประมาณ
ใช้ไป
3,666,711

งบประมาณ
ตัง้ ไว้
15,349,575

-

-

-

งบประมาณ
ใช้ไป
12,372,755.59

80.60

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ตัง้ ไว้
1,808,800
งบประมาณ
ตัง้ ไว้
260,000

-

-

-

งบประมาณ
ใช้ไป
909,727
งบประมาณ
ใช้ไป
30,430

งบประมาณ
ตัง้ ไว้
135,000
งบประมาณ
ตัง้ ไว้
23,037,375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ใช้ไป
93,400
งบประมาณ
ใช้ไป
17,073,023.59

- จานวนงบประมาณ ที่ดาเนินการx100/งบประมาณที่ตั้งไว้ 87
หมายเหตุ ; จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่หนึ่ง ตั้งจ่ายไว้ 1,835,000 บาท งบประมาณใช้ไป
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งทีส่ อง ตั้งจ่ายไว้

79,800 บาท งบประมาณใช้ไป

1,543,500 บาท
74,500 บาท

รวม ตั้งไว้ 1,914,800 บาท รวมใช้จ่ายงบประมาณ 1,618,000 บาท

66.86

50.31

11.70

69

74.11
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การจัดทางบประมาณ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดทำงบประมำณเพื่อดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ประกอบด้วย โครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2560
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์
1.ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมกำรศำสนำ กำรพัฒนำกำร
สำธำรณสุข และพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
3.ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำสังคม และพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำนรำก
4.ด้ำนกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรบริกำรประชำชน
5.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
6.ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว
รวม

จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำร
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
27
9
39
35
1
13
2
5

3
1
1

87
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โครงการที่ดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
-------------------------------ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จาเป็นแก่การดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
- ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น ถนน คสล. ถนนลำดยำง ถนนลูกรัง ระบบประปำ ฝำยทดน้ำเป็นต้น งบประมำณใช้ไป 196,500
บำท
- โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำบำดำลแบบถังน้ำแชมเปญ บริเวณบ้ำนนำยบุญ เกิดศำสตร์ทรัพย์ หมู่ที่
1 ควำมจุ 20 ลูกบำศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตำมแบบมำตรฐำน อบต.คลองเรือ กำหนด) งบประมำณใช้ไป
490,000 บำท
- โครงกำรซ่อมเสริมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข
สบถ. 45004 งบประมำณใช้ไป 1,132,000 บำท

29
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 75.00
เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทำง ตำมสภำพพื้นที่ (ตำมแบบมำตรฐำน อบต. คลองเรือกำหนด)
งบประมำณใช้ไป 206,000 บำท
-โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำพร้อมขยำยผิวจรำจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณบ้ำนนำงมำลี ก้ำนพลู ถึงบริเวณ
บ้ำนนำยอุดม ขันธวุฒิ ขนำดควำมยำวประมำณ 690 เมตร โดยใช้ท่อระบำยน้ำ คสล.ขนำด 0.80 เมตร
ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป (ตำมแบบมำตรฐำน อบต. คลองเรือกำหนด) งบประมำณใช้ไป
1,630,000 บำท
แนวทางการพัฒนา
1.2 ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 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 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ทั่วไปของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล/ผู้บริหำรท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรเลือกตั้งกำหนด (กรณี
ผู้บริหำรท้องถิ่นครบวำระ ยุบสภำกรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำงและกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้ง
ใหม่) งบประมำณใช้ไป 80,000 บำท
-ค่ำจัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ สำหรับสมำชิก
อปพร. ที่ออก ปฏิบัติหน้ำที่เช่น เครื่องดับเพลิง สำยดับเพลิง กรวยจรำจร แผงเหล็กกั้นจรำจรแบบมีล้อ ป้ำย
สำมเหลี่ยมหยุดตรวจ ไฟฉำยและอื่นๆเท่ำที่จำเป็นต้องใช้ในงำนป้องกันฯ งบประมำณใช้ไป49,400 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำโครงกำรในกำรปกป้องสถำบัน
สำคัญของชำติ โดยเฉพำะสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันของชำติอันเป็นศูนย์รวมแห่งควำมเป็นชำติและ
ควำมสำมัคคีของคนในชำติ โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน รวมทั้งมี
กำรฝึกอบรม ประชุม เพื่อสร้ำงทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงำม ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ โดยให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่ำวด้วยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2552
งบประมำณใช้ไป 82,200 บำท

30
-ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดตำบลคลองเรือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิหำรแดงที่ สบ.0818/ว1814 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม
2556 สำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด ระดับตำบล/อำเภอและจังหวัดสระบุรีใน
กำรจัดซื้อยำตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะ เพื่อกำรป้องกันปรำบปรำมผู้เสพยำเสพติดโดยกำรตรวจปัสสำวะและ
รับรองผลทำงวิทยำศำสตร์,กำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด,เยี่ยมบ้ำนผู้ผ่ำนกำรบำบัดยำ
เสพติด,สร้ำงเครือข่ำยผู้นำชุมชนด้ำนกำรหำข่ำว,กำรจัดประชำคม/ตั้งด่ำนตรวจ/เพื่อค้นหำผู้เสพ ผู้ค้ำผู้เสพ
ผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติดโดยวิธีลับ รวมทั้งป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยำวชนในโรงเรียน สถำนศึกษำ ไม่ให้
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในเยำวชน กลุ่มเสี่ยง ในตำบลคลองเรือและจัดทำโครงกำร
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด ตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยกำหนด(00121) งบประมำณใช้ไป
75,000 บำท
-โครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของที่ทำกำรปกครอง อำเภอวิหำรแดง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดของที่ทำกำรปกครอง อำเภอวิหำรแดง ภำรกิจด้ำนควำม เข้มแข็งของชุมชน

งบประมำณใช้ไป 80,000 บำท
-อุดหนุนค่ำใช้จำ่ ยสำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ (งบกลำง)

งบประมำณใช้ไป 7,403,000 บำท
-อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ ตำมโครงกำรสนับสนุน
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม ให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพในพื้นที่ตำบล (งบกลำง) งบประมำณใช้ไป
1,751,200 บำท

-อุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ใน
เขตองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลคลองเรือ ตำมโครงกำรส่ งเสริพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ประชำชน โดยจ่ ำยเป็ น ค่ ำ
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลำง) งบประมำณใช้ไป 114,000 บำท
-เงินสำรองจ่ำยเพื่อจ่ำยในกรณีที่จำเป็นตำมควำมเหมำะสมและหรือบรรเทำสำธำรณภัย
บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน เช่นอุทกภัย วำตภัย ภัยธรรมชำติฯลฯ (งบกลำง)

งบประมำณ

ใช้ไป 957,000 บำท

-โครงกำรสนับสนุนพัฒนำองค์กรสตรีตำบลคลองเรือเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำองค์กร
สตรีตำบลคลองเรือ ในกำรให้ควำมรู้เรื่องสิทธิบทบำทหน้ำที่ของสตรีในสังคมปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยำวชน
จนถึงผู้สูงวัย และส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพด้ำนคหกรรม ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนงำนประดิษฐ์ ด้ำนหัตถกรรมด้ำน
อุตสำหกรรม ด้ำนงำนช่ำง ด้ำนงำนประดิษฐ์ เป็นต้น ให้แก่ สตรี เยำวชน และประชำชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่
ตำบลคลองเรือ งบประมำณใช้ไป 52,445 บำท
-ค่ำอำหำรเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและเด็กนักเรียนเพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์และเด็กนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน งบประมำณใช้ไป 1306766.59 บำท
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-ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือจำนวน 70 คน
งบประมำณใช้ไป 343,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำติสำหรับจัดงำนวันเด็ก
ให้กับเด็กและเยำวชนตำบลคลองเรือ เช่น จัดซื้อวัสดุ ค่ำจ้ำงเหทำตกแต่งสถำนที่ ค่ำของขวัญรำงวัล ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ค่ำจ้ำง เหมำกำร แสดง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมควำมจำเป็น
งบประมำณใช้ไป
100,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกระบวนเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนตำบลคลองเรือเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู-นักเรียน ทั้ง4 โรงเรียนในกำรทัศนศึกษำดูงำน กำรฝึกอบรม ค่ำจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำร ฯลฯ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำติดต่อ
ประสำนงำน ค่ำของสมนำคุณ ค่ำของขวัญรำงวัล ค่ำเวชภัณฑ์ปฐมพยำบำล ค่ำจัดทำป้ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม งบประมำณใช้ไป 120,000 บำท
-ระบบส่งต่อผู้ป่วย ด้วยรถกู้ภัยชีพฉุกเฉินตำบลคลองเรือค่ำใช้จ่ำยโครงกำร‘‘ระบบส่งต่อผู้ป่วย ด้วยรถ
กู้ภัยชีพฉุกเฉินตำบลคลองเรือ’’ เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรแพทย์, ค่ำเวชภัณฑ์ยำ,ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำเป็นในรถกู้ชีพ-กู้ภัย
ตำมมำตรฐำนของสำนักงำนกำรบริกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือผู้ป่วยทันท่วงที ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.3/ว2820 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2553 งบประมำณใช้ไป 41,500
บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขฟรี กำรอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครปศุสัตว์
หมู่บ้ำน กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆเกี่ยวกับกำรป้องกันตนเองไม่ให้สุนัขกัด
งบประมำณใช้ไป 7,580 บำท
-โครงกำรป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก จัดซื้อทรำยอะเบทและน้ำยำเคมี พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงจัดกิจกรรมกำรรณรงค์,กำรอบรมให้
ควำมรู้แก่เยำวชน,กำรเผยแพร่ประชำชนสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำงๆ กำรควบคุมลูกน้ำยุงลำยโดยกำรหยอดทรำยอะเบท
ทุก 3 เดือน, กำรพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่เต็มวัย งบประมำณใช้ไป 42,600 บำท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา การพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แนวทางการพัฒนา
2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรมและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในชำวงเทศกำล สำคัญ เช่น เทศกำลสงกรำนต์,เทศกำลปีใหม่ฯลฯ สำหรับกำรตั้งด่ำนตรวจ ตั้งจุดตรวจในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนอุบัติเหตุทำงถนน
งบประมำณใช้ไป 13,600 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภำพชีวิต เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ เช่นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัย น้ำป่ำไหลหลำก,ภัยแล้ง อุทกภัยจำกธรรมชำติ,แผ่นดิน,ถล่ม,ภัยหนำวอัคคีภัยและไฟป่ำและหมอกควัน
ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
งบประมำณใช้ไป 500 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ อปพร.ตำบลคลองเรือหรือโครงกำรจัดตั้งหรืออบรมทบทวนของศูนย์ เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดตั้งหรืออบรม ทบทวนของศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำบลคลองเรือ
เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำ ทำงด้ำนสำธำรณภัยต่ำงๆตำมหนังสือสั่งกำรด่วนที่สุดมท.0808.2/ว1877 ลงวันที่
12 มิถุนำยน 2550 งบประมำณใช้ไป 31,070 บำท
แนวทางการพัฒนา 2.๓ พัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอวิหำรแดงเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตรง
โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอวิหำรแดง ในกำรแข่งขันกีฬำ เพื่อเชื่อมควำม สำมัคคี ประจำปี
งบประมำณใช้ไป 30,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเยำวชน ประชำชน สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ ในกำรแข่งขันกีฬำของตำบลคลองเรือ ทั้ง 10 หมู่เป็นกำรสร้ำงควำม
สำมัคคี ปองดองและป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในตำบล งบประมำณใช้ไป258,134 บำท
แนวทางการพัฒนา 2.4

จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

-ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีต่ำงๆและวันสำคัญของทำงรำชกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีต่ำงๆ และ
วันสำคัญของทำงรำชกำร เช่น วันปิยะมหำรำช วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ( 12 สิงหำคม และ5 ธันวำคม) วัน
ท้องถิ่นไทยและเกี่ยวกับวันสำคัญต่ำงๆ งบประมำณใช้ไป 240,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณีไทยต่ำงๆ เช่น วันวิสำขบูช, วันมำฆบูชำ,สงกรำนต์
,วันเข้ำพรรษำ,วันออกพรรษำ กำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน และประเพณีของไทย ฯลฯ งบประมำณใช้ไป
27,060 บำท
-อุดหนุนโครงกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญของของชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ประจำปีงบประมำณ
2560 ให้กับที่ทำกำรปกครองอำเภอวิหำรแดง งบประมำณใช้ไป 10,000บำท
-อุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณีตักบำตรดอกเข้ำพรรษำแลพะถวำยเทียนพระรำชทำน จังหวัดสระบุรี
ให้กับสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี งบประมำณใช้ไป 15,000 บำท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเวทีประชำคมตำบลคลองเรือ ประจำปี 2560 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรนำเสนอ
แผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของหมู่บ้ำน สำหรับจัดทำเวทีประชำคม หมู่บ้ำน ทั้ง 10 หมู่บ้ำน ท้องถิ่น
งบประมำณใช้ไป 25,775 บำท
-อุดหนุนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสถำนที่กลำงสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอำเภอวิหำรแดง ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหมู
งบประมำณใช้ไป 40,000 บำท
แนวทางการพัฒนา
๔.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
-เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตตำบลค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในสำนักงำน,ค่ำเช้ำเว็ปไซด์,ค่ำขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในตำบลคลอง
เรือพร้อมอุปกรณ์และกำรดูแลบำรุงรักษำ/ซ่อมแซมอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน งบประมำณใช้ไป 32,545.60 บำท
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุค่ำจัดซื้อเครื่องกระจำยเสียงทำงไกลอัตโนมัติ งบประมำณใช้ไป 100,000 บำท
แนวทางการพัฒนา
4.6 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นเครื่องพิมพ์ดีด
,เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอำกำศ,เครื่องโทรภำพ,เครื่องถ่ำยเอกสำร,เครื่องปลิ้นเตอร์,เต้น,ตู้,โต๊ะ,เก้ำอี้ เป็นต้น

งบประมำณใช้ไป 234,130.50 บำท
-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง เช่น อำคำร สนำมหญ้ำ สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ เป็นต้น งบประมำณใช้ไป 26,000 บำท
-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ
สำหรับรถยนต์สำนักงำน ทะเบียน (กฉ ๔๖๖๖)และทะเบียน (บท ๖๖๗๕) รถจักรยำนยนต์ ทะเบียน (กลค ๕๙๔)
และรถบรรทุกน้ำ เช่นยำงรถยนต์ ,ยำงนอก-ยำงใน,ระบบแอร์ภำยในรถ,วิทยุเทป,และอื่นๆ เป็นต้น
งบประมำณใช้ไป 260,754 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับเป็นค่ำเบี้ย
เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำเป็นต้น
งบประมำณใช้ไป 15,752 บำท
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-ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำน
ส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำงไปอบรม/สัมมนำ เป็นต้น งบประมำณใช้ไป 53,300 บำท
-ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่น เผยแพร่ข่ำวสำรของ อบต.ทำง
วิทยุกระจำยเสียง ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆเป็นต้น งบประมำณใช้ไป 500 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งวัสดุ/พัสดุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรกำรขนส่งวัสดุ/พัสดุ
จำกโรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดง หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเอกสำร พัสดุ/วัสดุ/ครุภัณฑ์ อื่นๆ ฯลฯ ที่ อบต. ได้ใช้
บริกำรในกำรจัดส่งทำงพัสดุ/ไปรษณีย์ งบประมาณใช้ไป 85.60 บำท
-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด,รถจักรยำนยนต์,เครื่องอัดสำเนำ,เครื่องถ่ำยเอกสำร,ตู้,โต๊ะ,เก้ำอี้, คอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น งบประมำณใช้ไป 13,784 บำท
แนวทางการพัฒนา
4.6 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับเป็นค่ำเบี้ย
เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำเป็นต้น
งบประมำณใช้ไป 3,298 บำท
-ประเภทค่ำวัสดุสำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ เช่นกระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ
กระดำษไข แบบพิมพ์สิ่งพิมพ์ ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ตรำยำง กุญแจ เครื่องดับเพลิงเครื่องตัดกระดำษ
แผ่นป้ำยชื่อสำนักงำนหรือหน่วยงำนเป็นต้น งบประมำณใช้ไป 56,802.70 บำท
-ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
งบประมาณใช้ไป 47,000 บำท
ยุทธศาสตร์ที่๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
5.3 ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒ นำกำรบริหำรจัดกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลคลองเรือ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรในกำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อ สร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับภำคกำรเกษตรและส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรในด้ำนอำชีพต่ำงๆ เช่นกำรปรับปรุงดิน,กำรเลือก
พัน ธุ์ข้ำวที่เหมำะสมกับ กำรเพำะปลู กเกษตรกรเป็ นต้ น เพื่ อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ กับ ภำคกำรเกษตรเป็ นต้ น
งบประมำณใช้ไป 30,430 บำท
รวมเงินงบประมาณใช้ไปในปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 1,543,500 บาท
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
-โครงกำรซ่อมเสริมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข สบถ.45004
บ้ำนยำงคู่ - ห้วยกรวด จุดเริ่มต้นโครงกำรบริเวณบ้ำนผู้ใหญ่สมหวัง เกตุวร ถึงบริเวณบ้ำนนำยประมำณ รุ่งเรือง
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี ขนำดผิวจรำจรกว้ำงพร้อมไหล่ทำง 8.00 เมตร ยำว 584 เมตร
หนำ 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 4,672 ตำรำงเมตร (ตำมแบบมำตรฐำน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมำณใช้ไป 1,158,000 บำท
-โครงกำรก่อสร้ำงหอถังน้ำทรงแชมเปญ ขนำดควำมจุ 15 ลูกบำศก์เมตร สูง 15 เมตร หมู่ที่ 2 บริเวณ
โรงเรียนวัดสมำนมิตรมงคล ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี (ตำมแบบมำตรฐำน อบต.คลองเรือ
กำหนด) งบประมำณใช้ไป 385,500 บำท
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
-โครงกำรขยำยท่อเมนประปำ หมู่ที่ 5 บริเวณกลุ่มบ้ำนนำงจรูญ ขันลำ ขนำดท่อเมนประปำ PVC Ø 2
นิ้ว ควำมยำวประมำณ 880 เมตร งบประมำณใช้ไป 74,500 บำท
รวมเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 1,6180,000 บาท
----------------------------------------------------------------------------------
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รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ

การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง
รายการ
รายรับ

(รวมอุดหนุน)

พ.ศ. ๒๕๕6

๓๗,๔๙๕,๙๕๐.๔๐

พ.ศ. ๒๕๕7

๔๐,๑๙๒,๔๘๘.๓๖

พ.ศ. ๒๕๕8

๔1,445,648.72

พ.ศ. ๒๕๕9

๔2,439,934.06

เงินอุดหนุน
รายรับ

๒๙,๖๙๙,๘๖๐.๔๐

๒๘,๕๑๔,๕๗๘.๓๖

๒1,๕๑0,625.72

๒2,281,960.06

ประมาณการ
งบประมาณ

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๖,๐๐๐,๐๐๐

๒9,92๐,๐๐๐

30,690,000

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕60

๔2,487,802.02

17,771,733

๒4,716,069.20

(ไม่รวมอุดหนุน)

รายจ่าย

ไม่รวมเงินอุดหนุน

43,300,000
33,448,637.88

การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์ภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อค้นหำจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำนประเด็นที่ต้อง
วิเครำะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส)และ T-Threat (อุปสรรค) หลักกำร
สำคัญคือกำรวิเครำะห์โดยกำรสำรวจจำกสภำพกำรณ์ ๒ ด้ำน คือสภำพกำรณ์ภำยในและสภำพกำรณ์ภำยนอกเพื่อให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภำพแวดล้อมในกำรบริหำรและบริกำรกิจกำรสำธำรณะในกำรวิเครำะห์นี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นนั้นๆ ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นข้อมูล
เหล่ำนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ แนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร (lntegation) ในเชิงพื้นที่และกำรพัฒนำท้องถิ่นมี
ควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ในกำรร่วมคิดร่วมแก้ปัญหำร่วมสร้ำง
ร่วมจัดทำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นทุกๆ ด้ำนกำร
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ จำเป็นจะต้องอำศัยควำมร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ประชำชนในพื้นที่ตระหนัก
และร่วมแก้ไขปัญหำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ เน้นกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เด็กก่อนวัยเรียน พัฒนำเยำวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชำกรที่มีคุณภำพ โดยยึดแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำส่วนกำรพัฒนำ
อำชีพนั้นจะเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลักและจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม
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กำรวิเครำะห์ภำรกิจอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมำยอื่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อให้ทรำบว่ำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลมีอำนำจหน้ำที่ที่จะเข้ำไปแก้ไขปัญหำในเขตพื้นที่ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลอง
เรือ กำหนดวิธีกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอำเภอ
แผนพัฒนำตำบล นโยบำยของรัฐบำลและนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น
ทั้งนี้สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ โดยสำมำรถแบ่งกำหนดภำรกิจได้เป็น 7 ด้ำน ซึ่งภำรกิจถูก
กำหนดอยู่ในพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตำม
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑.๑ จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก (มำตรำ 67(1))
๑.๒ ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อกำรเกษตร (มำตรำ 68(1))
1.3 ให้มีและกำรบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น (มำตรำ 67(2))
1.4 ให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ (มำตรำ 68(3))
1.5 กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ (มำตรำ 16(4))
1.6 กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ 16(5))
- จุดอ่อน
ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทุกพื้นที่
- จุดแข็ง
ได้รับเงินอุดหนุนในกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
- โอกำส
พื้นที่ตำบลติดต่อกับเขตเทศบำลซึ่งเป็นเส้นทำงสู่ศูนย์กำรค้ำ
- อุปสรรค
ขำดกำรติดต่อประสำนงำนทำให้ไม่ได้รับงบประมำณเพิ่มเติม
- ปัญหำหลัก
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปัญหำรอง
มีงบประมำณไม่เพียงพอ
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ 67(6))
๒.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ67(3))
2.3 ให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่ประชุม 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
เพิ่มประสิทธิภำพของเจ้ำหน้ำที่และเพิ่มโอกำสให้กับประชำชนในกำรบริกำร
- อุปสรรค ขำดควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- 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 ประชำกรผู้แอบแฝงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น
- จุดแข็ง
ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรดี
- โอกำส
มีงบประมำณและหน่วยงำนรำชกำรอื่นเข้ำพื้นที่เพื่อกระตุ้นและยกระดับ
หมู่บ้ำนพร้อมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน
- อุปสรรค จำนวนประชำกรแอบแฝงที่มีอยู่ในพื้นที่
- ปัญหำหลัก งบประมำณยังไม่เพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำเช่นกำรจัดทำผังเมือง
- 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 บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (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 ประชำกรในพื้นที่ขำดแหล่งเงินทุน
จุดแข็ง
มีจำนวนแรงงำนมำกที่รองรับกำรทำงำนในพื้นที่
โอกำส
มีตลำดและองค์กรต่ำงๆ พร้อมที่จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป
อุปสรรค สินค้ำมีรำคำที่สูงขึ้นและค่ำตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ปัญหำหลัก ขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน
ปัญหำรอง คุณภำพ ผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้มำตรฐำน

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 67(7))
5.2 รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดินสำธำรณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(มำตรำ 67(2))
- จุดอ่อน ไม่มีงบประมำณเพียงพอในกำรพัฒนำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
- จุดแข็ง มีพื้นที่สำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
- โอกำส ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งธรรมชำติ
- อุปสรรค ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุน
- ปัญหำหลัก ประชำกรในพื้นที่ยังไม่เห็นควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ
- ปัญหำรอง ขำดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในด้ำนกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 บำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณี 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
มีประชำชนบำงกลุ่มที่ยังไม่ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับประเพณีทำงศำสนำและวัฒนธรรม
- จุดแข็ง
มีงบประมำณในกำรดำเนินกำรตำมประเพณีต่ำงๆ
- โอกำส
ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรเข้ำร่วมประเพณีต่ำงๆตำมที่ อบต.ดำเนินกำร
- อุปสรรค
ประชำชนบำงกลุ่มที่ยังไม่ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับประเพณีต่ำงๆ
- ปัญหำหลัก ประชำกรในพื้นที่ยังไม่เห็นควำมสำคัญทำงศำสนำเป็นส่วนใหญ่
- ปัญหำรอง ประชำชนผู้เข้ำถึงประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆ ยังมีจำนวนไม่มำก
7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาระที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
7.1 สนับสนุนสภำตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น (มำตรำ45(3))
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7.2 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจำเป็นและ
เห็นสมควร (มำตรำ 67(9))
7.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ 16(6))
7.4 กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มำตรำ17(3))
7.5 กำรสร้ำงและรักษำทำงบกและทำงน้ำที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มำตรำ 17(16))
- จุดอ่อน
กำรบริกำรจัดกำรยังไม่เป็นระบบ แต่มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร
- จุดแข็ง
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรประชำชน
- โอกำส
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐ
- อุปสรรค
มีงบประมำณจำกัด
- ปัญหำหลัก บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมชำนำญในด้ำนเทคโนโลยี
- ปัญหำรอง ประสำนงำนยังไม่มีระบบและต่อเนื่อง
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตำมที่กฏหมำยกำหนดให้อำนำจองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมำรถที่จะแก้ปัญหำของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพื้นที่
ดำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด
แผนพัฒนำอำเภอ แผนพัฒนำตำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้ดังนี้
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร
1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 ซ่อมแซมถนนให้ทั่วทุกหมู่บ้ำนในเขตตำบลคลองเรือเพื่อกำรคมนำคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
1.2 จัดเก็บค่ำน้ำประปำให้เป็นปัจจุบันทั่วทุกหมู่บ้ำน
1.3 ติดตัง้ และซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยหลักเขตชุมชนภำยในตำบลคลองเรือ
2.นโยบายพัฒนาทั่วไป
2.1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อก้ำวสู่องค์กรที่ทันสมัยโปร่งใสใส่ใจชุมชน
2.1.1 พัฒนำบุคลำกรพนักงำนส่วนตำบลลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือให้มี พลำนำมัยที่
สมบูรณ์ ทั้งร่ำยกำย จิตใจ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมสำหรับบริหำรและบริกำรประชำชน
2.1.2 พัฒนำระบบบริหำรองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมมำภิบำลโปร่งใส
ตรวจสอบได้มีควำมรับผิดชอบและประชำชนมีส่วนร่วม
2.1.3 พัฒนำเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และองค์กรเอกชน
2.1.4 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมท้องถิ่นภำยในตำบลให้มีควำมเข้มแข็ง
2.1.5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน
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2.2 กำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำกำรกีฬำและนันทนำกำรเพื่อกำรศึกษำสู่คุณภำพ
2.2.1 จัดกำรศึกษำ เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำของเยำวชนชุมชนร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกำรแข่งขัน กีฬำระดับ
ท้องถิ่น
2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำเป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
หมู่บ้ำนภำยในตำบลให้เกิดควำมสมำนฉันท์ในกระบวนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
2.3 กำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรคมนำคมที่ได้มำตรฐำนกำรสื่อสำรทันสมัยโครงข่ำยทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน
2.3.1 ประสำนงำนและพัฒนำถนนให้ทั่วถึงบำรุงรักษำซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
2.3.2 ส่งเสริมประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลใกล้เคียง ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจและองค์กำรภำครัฐอื่นๆเพื่อจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนสู่ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ
2.3.3 จัดให้มีและซ่อมบำรุงรักษำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรกำรอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.4 กำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูประเพณีอันมีคณ
ุ ค่ำของตำบลเผยแพร่โฆษณำประชำสัมพันธ์ให้ทั่วตำบล
2.4.2 จัดให้มีกำรบำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำทันสมัยสู่สำกลมำกขึ้น
2.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีในระดับท้องถิ่น
2.5 ด้ำนสำธำรณสุข เศรษฐกิจชุมชน คุณภำพชีวิตที่ดี
2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำสร้ำงสุขภำพที่ดีสำหรับเยำวชนประชำชนและผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่
ดีอย่ำงถ้วนหน้ำของชุมชน
2.5.2 สนับสนุนภำรกิจของอ.ส.ม.องค์กรผู้สูงอำยุและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้มีควำมเข้มแข็งและมีบทบำทด้ำน
กำรพัฒนำสำธำรณสุขเพิ่มมำกขึ้น
2.5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ
2.5.4 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิกำรแก่เด็กสตรีคนชรำคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึง
2.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำอำชีพเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
2.6 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำจัดขยะมูลฝอย
2.6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงรักษำแหล่งน้ำธรรมชำติ
2.7 ด้ำนคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำชุมชน
2.7.1 ส่งเสริม สนับสนุนกลุม่ สตรี สร้ำงกองทุนกำรพัฒนำอำชีพเพื่อพัฒนำระดับรำยได้
2.7.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งสภำเยำวชน สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำชุมชนท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำน
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2.8 ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2.8.1 สนับสนุนกิจกรรมกำรรณรงค์ด้ำนกำรจรำจรเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำงคมนำคม และ
ยำนพำหนะ โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล
2.8.2 สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำตำบล พร้อมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสำธำรณภัยทั่วทั้งตำบล
โดยสำมำรถวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) ของเทศบำลตำบลโยนก ดังนี้
จุดแข็ง
- นโยบำยผู้บริหำรมีควำมชัดเจน
- สภำพพื้นทีส่ ำมำรถทำกำรเกษตรได้หลำกหลำย
- มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวได้
- ประชำชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำ-ประปำส่วนภูมิภำคใช้มำกกว่ำร้อยละ 80
- มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
จุดอ่อน
-

งบประมำณไม่เพียงพอสำหรับกำรพัฒนำ
ขำดแหล่งกำรสร้ำงงำนในพื้นที่
ขำดแคลนแหล่งน้ำในกำรอุปโภค – บริโภค / ทำกำรเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ
ปัญหำหนี้สินและควำมยำกจนของประชำชน
ประชำชนให้ควำมสำคัญกับกำรจ้ำงแรงงำนมำกกว่ำกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ
ประชำชนไม่มีกำรพึ่งพำตนเอง
ขำดกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ได้รับกำรพัฒนำ

โอกาส
- เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทำง R3A สำมำรถพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรองรับประชำคม
อำเซียนได้
- ที่ตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอยู่ในท้องที่ที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่ง
สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้
อุปสรรค
- ระเบียบ / กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรจำกัดด้ำนกำรตั้งงบประมำณ
- โครงสร้ำงของระบบกำรบริหำรงำนของรำชกำรทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริหำร
จัดกำร
- ปัญหำภัยธรรมชำติและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักกำร
ของกำรวำงแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม
กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงมีควำมมั่นคงและยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ กำรกำหนดตำแหน่ง
ทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นกำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดท้ำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำน
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนำแลว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
คติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร
ยุทธศำสตรที่ ๑ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศำสตรที่ ๒ เศรษฐกิจขยำยตัวด้วยกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น
ยุทธศำสตรที่ ๓ คนไทยมีศักยภำพและสำมำรถปรับตัวรองรับบริบทกำรพัฒนำในอนำคต
ยุทธศำสตรที่ ๔ สังคมไทยมีควำมเป็นธรรม มีควำมเหลื่อมล้ำน้อย
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนำอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตรที่ ๖ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีประสิทธิภำพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และประชำชนมีส่วนร่วม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้กำรกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ
ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมนำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำร
เปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงมีควำมมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุขและนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
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ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตรที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
ยุทธศำสตรที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศำสตรที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตรที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประทศสู่ควำมมั่งคงและยั่งยืน
ยุทธศำสตรที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ยุทธศำสตรที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตรที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศำสตรที่ ๙ กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตรที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี ปทุมธำนี สระบุรี

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนำคต แหล่งของกำรลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ มีภูมิปัญญำและนวัตกรรมที่แข่งขันได้
ในระดับสำกล”
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรกับชุมชน เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
กำรเกษตร เชิงสร้ำงสรรค์
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมควำมโดดเด่นของกำรท่องเที่ยวด้วยกำรผสมผสำนกันระหว่ำง Techology ประวัติศำสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชำติ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรมลภำวะสิ่งแวดล้อม กำรฟื้นฟูคุณภำพระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกขยะด้วยกำรใช้นวัตกรรมแห่งชำติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนำผังเมืองและกำรจัดกำร Logistics
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่มจังหวัดภำคกลำง ตอนบน ๑
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
กำรเกษตร เชิงสร้ำงสรรค์
- เพื่อเพิ่มผลผลิตของสินค้ำที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้ำ “เชิงสร้ำงสรรค์” ของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อเพิ่มศักยภำพแรงงำนในกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถรองรับกำรผลิตสินค้ำ “เชิงสร้ำงสรรค์” และ High Tech Industry
ให้มำกขึ้น
- เพื่อนำเอำประวัติศำสตร์และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรและสินค้ำ OTOP
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology ประวัติศำสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชำติ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยทุนทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด โดยใช้ Information Technology
เป็นตัวกระตุ้น
- เพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด และของลุ่มน้ำเจ้ำพระยำและป่ำสัก ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจนและกว้ำงขวำงขึ้น
- เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่ำงชัดเจน กว้ำงขวำง และนำมำสู่กำรเพิ่มผลผลิตด้ำน
กำรท่องเที่ยวและถ่ำยทอดให้คนรุ่นหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้า
เจ้าพระยา/ป่าสักและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ
- เพื่อเพิ่มคุณภำพกำรจัดกำรระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก(จัดกำรภัยแล้ง ผักตบ น้ำท่วม)
- เพื่อแก้ไขปัญหำสภำพแวดล้อม(ด้ำนขยะ อำกำศและน้ำเสีย) ที่เป็นผลพวงจำกกำรเติบโตขออุตสำหกรรม
(นิคมอุตสำหกรรม) ชุมชน และสภำพควำมเป็นเมือง
- เพื่อนำขยะที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำเพิ่มมูลค่ำและนำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ให้กลุ่มจังหวัดได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics
- เพื่อรองรับสภำพของ “ควำมเป็นเมือง” ในอนำคต
- เพื่อเพิ่มคุณภำพของระบบฐำนข้อมูลในกำรให้ควำมสะอำดต่อกำรเดินทำงในกลุ่มจังหวัด
- เพื่อเพิ่มศักยภำพและโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งอุตสำหกรรม ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีควำมโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๑
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ เอื้ออำนวยควำมสะดวก และลดอุปสรรค ต่อกำรขนส่งและเดินทำงผ่ำนกลุ่มจังหวัด
ภำคกลำงตอนบน ๑ ไปจนถึงระดับ Transnational
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑
- เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน มีระบบกำรปฏิบัติกำร และโครงสร้ำงกำรทำงำน ที่เอื้อต่อกำร
ร่วมคิด ร่วมสร้ำง และร่วมทำโครงกำรีที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด
- เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน มีฐำนข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอื้อต่อกำรลงทุนเพื่อประสิทธิภำพ
ในกำรตัดสินใจ และสำมำรถช่วยเพิ่มคุณค่ำให้ทรัพยำกรของกลุ่มจังหวัดได้อย่ำงต่อเนื่อง

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 255๙
วิสัยทัศน์ :
เมืองกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสีเขียวระดับนำนำชำติ สังคมแห่งควำมสุข
พันธกิจ :
1. นำภำรกิจของรัฐและนโยบำยของรัฐบำลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีกำรปฏิบัติและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีกำรคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชำชนและชุมชนที่ด้อยโอกำส เพื่อให้ได้รับควำมเป็น
ธรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในกำรดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง
4.จัดให้ มีกำรบริกำรภำครัฐ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสมอภำครวดเร็วและมีคุณภำพ
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐมอบหมำยหรือที่มีกฎหมำยกำหนด
เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ :
1. ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล
3. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย
4. เสริมสร้ำงระบบบริกำรสำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำลและมีคุณภำพมำตรฐำน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์ : มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุนในกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจสู่ควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์
2. พัฒนำยกระดับศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบทำงเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและบริกำร
4. พัฒนำสภำพแวดล้อมสู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้ำและบริกำรได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำสำกล
ร้อยละผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับมำตรฐำนชุมชน
เป้าประสงค์ : ต่ำงประเทศให้ควำมเชื่อมั่นในสินค้ำและบริกำรของจังหวัด
กลยุทธ์ : มีจำนวน ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภำพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อำหำรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมำตรฐำน
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำยกระดับฝีมือแรงงำนสอดคล้องกับภำคกำรผลิตสำขำเป้ำหมำยเฉพำะ
๔. ส่งเสริมกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของคดีอำชญำกรรมและคดียำเสพติด
ร้อยละที่ลดลงของจำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสำคัญ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวอบอุ่นตำมเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กำหนด
ร้อยละของหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรจัดระดับหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : ประชำชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภำพชีวิตและมีควำมสุข
กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภำพสอดคล้องตำมวิถีภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. เสริมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้ำงสังคมแหล่งกำรเรียนรู้ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้ำงระบบบริกำรสำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำลและมีคุณภำพมำตรฐำน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชำชนที่เข้ำถึงบริกำรสวัสดิกำรสังคม
ร้อยละที่ลดลงของจำนวนข้อร้องเรียนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
3. จำนวนข้อร้องเรียนในกำรให้บริกำรที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.5
เป้าประสงค์ : ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงทั่วถึง
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กลยุทธ์ : มีจำนวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมกำรบริกำรสวัสดิกำรสังคมถ้วนหน้ำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรสำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำล
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเชื่อมโยงกำรบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2561)
“ สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้ำงควำมน่ำอยู่ของจังหวัดสระบุรี
2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดี สู่กำรเป็นชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริม สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนดำรงชีวิตตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีควำมสำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรในรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำกรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนำคต ซึ่งเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน คือ กำรพัฒนำที่
ทำให้เกิดดุลยภำพของมิติต่ำงๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงเสริมควำมอยู่ดีมีสุขของ
ประชำชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมำยของกำรทำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิด
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. สนับสนุนให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อกำรพัฒนำในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำในระดับท้องถิ่น
2. สนับสนุนกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรพิจำรณำยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกำรดำเนินกำรเพื่อไปสู่เป้ำหมำย
ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เพื่อนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี จึงกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์หลักในกำร
ดำเนินงำน 7 ด้ำน พร้อมเป้ำประสงค์ในแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
เป้ำประสงค์
เพื่อสร้ำงและซ่อมบำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีควำมพร้อมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ
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แนวทำงกำรพัฒนำ
๑.๑ กำรก่อสร้ำงพัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เป้ำประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ ระบบกำรสำธำรณสุข
กำรดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ใช้แรงงำน ตลอดจนกำรพัฒนำอำชีพ โดยกำรน้อมนำแนวพระรำชดำริเกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงอันสำมำรถนำรำยได้มำสู่ชำวสระบุรีอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๒.๑ กำรพัฒนำอำชีพสู่ควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน
๒.๒ กำรพัฒนำสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
๒.๓ กำรพัฒนำชุมชนน่ำอยู่
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
เป้ำประสงค์
เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต และทรัพย์สิน อำชญำกรรมใน
พื้นที่ลดลง ปัญหำยำเสพติด อบำยมุขได้รับกำรกำจัดอย่ำงจริงจัง
แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๑ กำรจัดระบบสังคมและสร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว
เป้ำประสงค์
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยกำรประชำสัมพันธ์และกำร
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน เพื่อกำรดำรงชีวิตที่มีคุณภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๔.๑ กำรปรับปรุงพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
เพื่อรักษำควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ประชำชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปรำศจำกมลภำวะ
คุณภำพน้ำ อำกำศ เสียงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและจริงจัง และมีกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๕.๑ รักษ์สิ่งแวดล้อม
๕.๒ ระบบกำรกำจัดขยะ
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6. ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำของจังหวัดสระบุรีให้ดำรงอยู่ ตลอดจนสร้ำงจิตสำนึกและ
ควำมตระหนักถึงคุณค่ำให้เกิดขึ้นในหมู่ประชำชนจังหวัดสระบุรี
แนวทำงกำรพัฒนำ
๖.๑ กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
เป้ำประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ ตลอดจนเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นของตนเอง
แนวทำงกำรพัฒนำ
๗.๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
๗.๒ กำรบริหำรงำนองค์กร
๗.๓ กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
๑.๑ พัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
๑.๒ พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
1.3 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตร กลุ่มเกษตร/สถำบันเกษตรกรให้มีควำม
พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกผลกระทบ
1.4 เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพึ่งตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์
๑.๑ ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑.๑ จัดหำบริกำรพื้นฐำนที่จำเป็นแก่กำรดำเนินชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน
๑.๒ ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน
ภำรกิจหลัก
๑.พัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนพัฒนำเส้นทำง กำรคมนำคม รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนที่
จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อกำหนดไว้เป็นแผนงำนโครงกำรในแผนพัฒนำ
2.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. พัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมืองรวมและงำนควบคุมอำคำร
ภำรกิจรอง
๑. พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรเพื่อ
ป้องกันน้ำท่วม
2.พัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงระบำยน้ำ สะพำน ที่จอดรถ ตลอดจนกำรจัดทำป้ำยบอก
เส้นทำงให้มีควำมชัดเจนเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรและกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
พันธกิจ
๒.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น/ชุมชน
๒.๒ พัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำให้เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
๒.๓ กำรเฝ้ำระวัง/ส่งเสริม/สนับสนุนสุขภำพเชิงรุก
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยธรรมชำติ
๒.๕ เพื่อยกระดับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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เป้ำประสงค์
๒.๑ ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกสิ่งแวดล้อมดี สุขภำพดี ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทำงกำรพัฒนำ
๒.๑ พัฒนำคน ชุมชน สังคม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขพัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี สงเครำะห์
ผู้สูงอำยุ คนพิกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต งำนฝึกอบรม
๒.๒ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอำชญำกรรมและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๒.๓ พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ
๒.๔ จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ภารกิจหลัก
1. สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำที่คำนึงถึง
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 ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้รับ
อำหำรเสริมและอำหำรกลำงวันอย่ำงครบถ้วนและเป็นธรรม
8. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชน งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำรให้ควำมสำคัญกับระบบ
เตือนภัยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
9. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำอำชญำกรรม และ
กำรค้ำมนุษย์ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ
ภารกิจรอง
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร กำรสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือและสร้ำงจิตสำนึกให้กับประชำชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก
พันธ์กิจ
๓.๑ ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพในชุมชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
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๓.๑ พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชน ส่งเสริมอำชีพ กำรบริกำรต่ำงๆสนับสนุนให้
ประชำชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและพึ่งพำตนเอง จัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลำนค้ำ
ชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในทุกโอกำส
ภารกิจหลัก
1.กำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจำหน่ำย
ภารกิจรอง
1.ส่งเสริมกำรตลำด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
พันธกิจ
๔.๑ เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
๔.๒ จัดระบบบริหำรจัดกำรกำรบริกำรที่มีมำตรฐำน
เป้ำประสงค์
๔.๑ บุคลำกรมีกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพ
๔.๒ ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำ
๔.๑ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนตำบลและลูกจ้ำง
๔.๒ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แกสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและผู้นำ
๔.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน
๔.๔ กำรจัดโครงกำร อบต.สัมพันธ์ เยี่ยมบ้ำนยำมเย็น
๔.๕ เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตสำนึกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนในตำบล
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 ทั้งนี้เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ
ของประชำชนและกำรให้กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนกำรพัฒนำระบบจัดหำรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
พันธกิจ
๕.๑ เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพึ่งตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒
ปรับโครงสร้ำงภำคกำรเกษตรและกำรตลำด
5.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพึ่งพำตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์
๕.๑
ประชำชนมีอยู่ดีมีสุข มีรำยได้ มีอำชีพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นำส่วนผสม
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนทำกำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภำพ และกำรเลี้ยงสัตว์ ลดกำรใช้สำรเคมี
เพื่อให้ประชำชนปลอดภัยจำกสำรพิษ
ภารกิจหลัก
1.ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ในกำรดำเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชำชนได้พึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
2.ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน กลุ่มแรงงำนนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงำนทำ
กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำร ทั้งในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่กำรผลิตจนถึงกำรตลำด
ภารกิจรอง

1. กำรพัฒนำระบบชลประทำน หรือกำรพัฒนำแหล่งน้ำ และระบบบริหำรจัดกำรน้ำ เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร กำรปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขำดแคลน
2. พัฒนำเส้นทำงเพื่อสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในพื้นที่โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนกำรผลิต ได้แก่
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดินให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงจิตสำนึกให้กับประชำชน ในกำร
ดำเนินกำรอนุรักษ์กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำไม้ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลสำเร็จอย่ำงยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธ์กิจ
๖.๑ สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชนและเฝ้ำระวังร่วมรักษำสิ่งแวดล้อมและลดมลภำวะ
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
๖.๑ ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกสิ่งแวดล้อมดี
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แนวทำงกำรพัฒนำ
๖.๑ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชำชนตระหนักถึงคุณค่ำและมีส่วนร่วม
ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะ น้ำเสีย มลภำวะและภำพแวดล้อมต่ำงๆ
๖.๒ กำรรณรงค์ให้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม้และดูแลให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เหมำะสม
๖.๓ ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตร กำรบริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร
ภารกิจหลัก
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทำงอำกำศ
ตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
2.พัฒนำกำรแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ และมีคุณภำพและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตำมศักยภำพของ
พื้นที่ให้เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
3.ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
4. เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้องยุติธรรมและ
กำรยอมรับของทุกภำคส่วน
ภารกิจรอง
1. ส่งเสริมพัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลำดจนกำรใช้พลังงำนทดแทน เพื่อลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำฝำยกันน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอกำรไหลของน้ำและตะกอนเสริมควำม
สมบูรณ์

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
แผนงำน/โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรทั้งหมดในปีงบประมำณ 2560 นั้นสำมำรถสรุปผลกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวก
และควำมปลอดภัยแก่ประชำชน ควำมสวยงำมของบ้ำนเมือง กำรระบำยน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น กำรก่อสร้ำงถนน กำร
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เป็นต้น
2. ด้านแหล่งน้า
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแหล่งน้ำ เพื่อลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในช่วง
หน้ำแล้ง ซึ่งเป็นปัญหำเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินกำรโดยกำร ขุดเจำะบ่อบำดำล ขุดลอกคูคลอง และจัดหำภำชนะรองรับ
น้ำ เป็นต้น
3. ด้านเศรษฐกิจ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ดำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนำอำชีพ และเน้นกำรรวมกลุ่ม
เพื่อสร้ำงรำยได้ เช่น กำรอุดหนุนงบประมำณให้กับกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ และกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับประชำชน
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4. ด้านสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้ดำเนินกำรพัฒนำสังคมซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นด้ำนต่ำงๆดังนี้
4.1 ด้านสาธารณสุข มุง่ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและควบคุมกำรเกิดโรคระบำด กำรบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ำยำและสำรเคมีต่ำงๆ, อุดหนุนงบประมำณให้กับ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคลองเรือ ในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
4.2 ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมรู้ให้กับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น กำร
จัดงำนประเพณีของแต่ละหมู่บ้ำนประเพณีท้องถิ่นอำเภอวิหำรแดงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีและภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
ตำบลคลองเรือ
4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำง ๆ เช่น กำรแข่งขันกีฬำ
ระดับตำบลกำรแข่งขันกีฬำของหมู่บ้ำนและกำรแข่งขันกีฬำระดับท้องถิ่นโดยร่วมกำรแข่งขันระดับต่ำงๆ
5.5 ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้หมดไป
เช่นโครงกำรรณรงค์และให้ควำมรู้แก่เยำวชนเกี่ยวกับยำเสพติด
4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุง่ เน้นกำรป้องกันภัยต่ำงๆในตำบลเช่นกำร
ฝึกอบรม อพปร,กำรจัดซื้อและเปลี่ยนสำรเคมีดับเพลิงเป็นต้น
4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
มุง่ เน้นให้ผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและผู้สูงอำยุ
ได้มีโอกำสที่ดีขึ้น เช่น โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น
4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มุ่งเน้นกำรให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย
เช่น
โครงกำรอินเตอร์เน็ตตำบลกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน
5. ด้านการเมืองการบริหาร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ดำเนินกำรในด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรที่มุ่งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร กำรให้ประชำชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล และจัดหำวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่ทันสมัยมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เช่น โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับ
บุคลำกรและประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ดำเนินกำรในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำแหล่งน้ำ พัฒนำ
สิ่งแวดล้อมโดยกำรปลูกต้นไม้,สร้ำงจิตสำนึกให้กับประชำชนในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและกำรปลูกหญ้ำแฝก

3.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงำน/โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรทั้งหมดเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำ สรุปได้ดังนี้ กำรดำเนินงำนปี 2560 ยึดกรอบแนวทำงตำมหลักธรรมำภิบำล คือ หลักคุณธรรม และนิติ
ธรรมหลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักกำรมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
เช่น กำรมีส่วนร่วมของประชำคมหมู่บ้ำน / ตำบล ร่วมในกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็นต้น

57
❖ แผนพัฒนาด้านอื่นๆ
กำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ได้แก่ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรไปได้ และให้ทันสมัยตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น เช่นกำรจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร

1.นโยบายเร่งด่วน
1.1 ซ่อมแซมถนนหนทำงให้ทั่วทุกหมู่บ้ำนในเขตตำบลหลักช้ำงเพื่อกำรคมนำคมสะดวกรวดเร็วขึ้น
1.2 จัดเก็บค่ำน้ำประปำให้เป็นปัจจุบันทั่วทุกหมู่บ้ำน
1.3 ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยหลักเขตชุมชนภำยในตำบลคลองเรือ
2.นโยบายพัฒนาทั่วไป
2.1กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อก้ำวสู่องค์กรที่ทันสมัยโปร่งใส ใส่ใจชุมชน
2.1.1พัฒนำบุคลำกรพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ
ให้มี
พลำนำมัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำยกำย จิตใจ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมสำหรับบริหำรและบริกำรประชำชน
2.1.2พัฒนำระบบบริหำรองค์กรให้ทันสมัยรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมมำภิบำล
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบและประชำชนมีส่วนร่วม
2.1.3พัฒนำเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและองค์กรเอกชน
2.1.4 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมท้องถิ่นภำยในตำบลให้มีควำมเข้มแข็ง
2.1.5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน
2.2 การจัดการด้านการศึกษาการกีฬาและนันทนาการเพื่อการศึกษาสู่คุณภาพ
2.2.1 จัดกำรศึกษำเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำของเยำวชนชุมชนร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับท้องถิ่น
2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำเป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหมู่บ้ำนภำยในตำบลให้เกิดควำมสมำนฉันท์ในกระบวนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
2.3 การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน การสื่อสารทันสมัย โครงข่ายทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน
2.3.1ประสำนงำนและพัฒนำระบบโครงข่ำยให้ทั่วถึงบำรุงรักษำซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
2.3.2 ส่งเสริมประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลใกล้เคียง ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจและองค์กำรภำครัฐอื่นๆเพื่อจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนสู่ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ
2.3.3 จัดให้มีและซ่อมบำรุงรักษำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค และบริโภคให้ทั่วถึงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

58
2.4 การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟู กิจกรรมประเพณีเก่ำแก่ อันมีคุณค่ำของตำบล โดยผลิตสื่อ
เผยแพร่โฆษณำประชำสัมพันธ์ทั่วตำบล
2.4.2 จัดให้มีกำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้มีควำมก้ำวหน้ำ
ทันสมัยสู่สำกลมำกขึ้น
2.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีในระดับท้องถิ่น
2.5 ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดี
2.5.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรกีฬำสร้ำงสุขภำพที่ดี สำหรับเยำวชน ประชำชน และผู้ด้อยโอกำส
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงถ้วนหน้ำของชุมชน
2.5.2 สนับสนุนภำรกิจของ อ.ส.ม. องค์กรผู้สูงอำยุและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้มีควำมเข้มแข็ง
และมีบทบำทด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขเพิ่มมำกขึ้น
2.5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ
2.5.4 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิกำรแก่เด็ก สตรี คนชรำ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึง
2.5.6 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำอำชีพเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
2.6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำจัดขยะมูลฝอย
2.6.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงรักษำแหล่งน้ำธรรมชำติ
2.7 ด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน
2.7.1 ส่งเสริม สนับสนุนพลังกลุ่มสตรี สร้ำงกองทุนกำรพัฒนำอำชีพเพื่อพัฒนำระดับรำยได้
2.7.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งสภำเยำวชน สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำชุมชนท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำน
2.8 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.8.1 สนับสนุนกิจกรรมกำรรณรงค์ด้ำนกำรจรำจรเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำง
คมนำคม และยำนพำหนะ โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล
2.8.2 สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำตำบล พร้อมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสำธำรณภัยทั่วทั้งตำบล

จุดแข็ง

ศักยภาพของท้องถิ่นวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
- นโยบำยผู้บริหำรมีควำมชัดเจน
- สภำพพื้นทีส่ ำมำรถทำกำรเกษตรได้หลำกหลำย
- มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สำมำรถพัฒนำเป็นวิสำหกิจได้
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- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สำมำรถส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำของท้องถิ่นได้
- มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวได้
- ประชำชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำ-ประปำส่วนภูมิภำคใช้มำกกว่ำร้อยละ 80
- มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
จุดอ่อน
-

เป็นองค์กรขนำดเล็กและมีทรัพยำกรบุคคลน้อย
ที่ตั้งหน่วยงำนตั้งอยู่นอกชุมชนเมือง
งบประมำณไม่เพียงพอสำหรับกำรพัฒนำ
ขำดสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ทำให้เยำวชนต้องเดินทำงออกนอกพื้นที่ทำให้เกิด
ปัญหำด้ำนสังคม
ขำดแหล่งกำรสร้ำงงำนในพื้นที่
ขำดแคลนแหล่งน้ำในกำรอุปโภค – บริโภค / ทำกำรเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ
ปัญหำหนี้สินและควำมยำกจนของประชำชน
ประชำชนให้ควำมสำคัญกับกำรจ้ำงแรงงำนมำกกว่ำกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ
ประชำชนไม่มีกำรพึ่งพำตนเอง
ขำดกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ได้รับกำรพัฒนำ
ขำดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

โอกาส
- เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทำง R3A สำมำรถพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรองรับประชำคมอำเซียนได้
- ที่ตั้งของอบต.อยู่ในท้องที่ที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่งสำมำรถ
พัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนหรือกำรท่องเที่ยวได้
อุปสรรค
- ระเบียบ / กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรจำกัดด้ำนกำรตั้งงบประมำณ
- โครงสร้ำงของระบบกำรบริหำรงำนของรำชกำรทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริหำร
จัดกำร
- ปัญหำภัยธรรมชำติและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
กำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเรือ ได้ดำเนินกำรส่งเสริม กลุม่ อำชีพ
แม่บ้ำน ส่งเสริมกำรจัดตั้งร้ำนค้ำชุมชนเน้นระยะแรกเริ่มของกำรพัฒนำต้องใช้ระยะเวลำกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องคำด
ว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมที่วำงแผนไว้
2. การดาเนินงานด้านสังคม
ได้ดำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำของประชำชน
และเยำวชนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนจัดกิจกรรมส่งเสริมเยำวชนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพ
ติดจัดกีฬำต้ำนยำเสพติดให้มีทัศนคติให้ห่ำงไกลยำเสพติด
3. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรปรับปรุงซิอมแซมระบบประปำหมู่บ้ำนล้ำงถังกรอง
ก่อสร้ำงปรับปรุงถนนลูกรังซ่อมแซมถนนลงหินคลุกก่อสร้ำงถนนคอนกรีตโดยบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้ แต่งบประมำณ
ที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำงนั้นมีค่อนข้ำงจำกัด จึงจำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เป็นต้น
4. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
ได้ดำเนินกำรขุดลอกคลองต่ำงๆในตำบลอย่ำงสม่ำเสมอแต่ในหน้ำแล้งเกษตรกรยังขำดแคลนน้ำในกำร
อุปโภค-บริโภค
5. การดาเนินงานด้านการสาธารณสุข
ได้ดำเนินกำรส่งเสริมให้ประชำชนดำเนินชีวิตอย่ำงถูกหลักอนำมัยมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ได้สนับสนุนค่ำเวชภัณฑ์ กับสถำนีอนำมัยตำบลคลองเรือ
6. การดาเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
ได้ดำเนินกำรโครงกำรกำรอบรมสมำชิกฯโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดทำแผนชุมชน
กำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำน ตำบล จัดทำแผนพัฒนำ 4 ปี เน้นให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมและร่วมตรวจสอบกำร
บริหำรงำนขององค์กร
7. การดาเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ดำเนินกำรำสนับสนุนกำรศึกษำให้เด็กได้รับกำรศึกษำที่ดีสนับสนุนค่ำจ้ำงผู้ดูแลเด็กค่ำวัสดุ
อุปกรณ์สื่อกำรสอน ของเด็กปฐมวัย

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
(แบบ ยท.01)
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แผนผังยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
“ ตำบลน่ำอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมกำรศึกษำ สร้ำงเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
พัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ”

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

นานโยบาย

ดูแลรับผิดชอบ

จัดให้มีการดูแล

จัดให้มีการส่งเสริม

ปฎิบตั ิหน้าที่ตาม

ผูบ้ ริหารและ

การปฎิบตั ิงาน

ป้องกัน ส่งเสริม

อุดหนุนและสนับสนุน

อานาจหน้าที่และ

ภารกิจของ

และบังคับการ

และช่วยเหลือ

งบประมาณหน่วยงาน

กระทรวง ทบวง

อปทมา

เป็ นไปตาม

ประชาชนชุมชนที่

ราชการ ที่เกี่ยวข้อง

กรมหรือ

ปฎิบตั ิให้

กฎหมาย

ด้อยโอกาส

เพื่อให้สมารถ

หน่วยงานอื่นของ

เกิดผล

เพื่อให้เกิด

เพื่อให้ได้รบั การ

ดาเนินการตามอานาจ

รัฐมอบหมายหรือ

สัมฤทธิ์

ความสงบ

ดูแลในการ

หน้าที่ขององค์กร

ที่มีกฎหมาย

เรียบร้อยและ

ดารงชีวติ อย่าง

ปกครองส่วนท้องถิ่น

กาหนด

เป็ นธรรม

พอเพียง

พั ฒ น า
อ ง ค์ ก า ร
บ ริ ห ารส่ ว น
ต าบลคลอง
เรื อ ใ ห้ เป็ น
เมื อ งน่ า อ ยู่
ส ภ า พ ภู มิ
ทัศน์สวยงาม
มี ค ว า ม
สะอาด

องค์การบริหารส่วน
ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ก า ร
ประชาชนมีคุณภาพ
ต าบลคลองเรือ มี
พั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
ชี วิ ต ที่ ดี มี อ า ชี พ
ระ บ บ ก า ร
อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี
รายได้ มีความมั่นคง
บ ริ ห า ร ง า น ที่ มี
มาตรฐาน เป็ นสังคมแห่ง
ทางเศรษฐกิ จ และ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และ
สั ง ค ม มี ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส มี ขี ด
การเรียนรู ้ คิ ด เป็ น ทา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความสามารถใน
เป็ น แก้ปัญหาเป็ น มี
ท รั พ ย์ สิ น มี
การแก้ ไ ขปั ญ ห า
ช่ อ ง ท า ง รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล
สุขอนามัยและความ
ความเดื อ ดร้อ นได้
ข่ า ว ส า ร ที่ ทั น ส มั ย
เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี
ตรงความต้อ งการ
สามารถปรับตัวต่อสภาพ
ปลอดภัยจากโรคภัย
ข และความเป็
อ ง ป ร ะ ช า ชนนระเบียบเรีการที
นแปลงไป
ไข้เจ็บและยาเสพติด
ยบร้่อเ ปลี
ย ่ ยปราศจากมลภาวะ
โด ย เส ริ ม ส ร้ า ง
และด ารงตนในสังคมได้
ผู้ สู ง อ า ยุ
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
อย่างมีคณ
ุ ค่า
ผู้ด ้อ ยโอกาสได้รับ
ป ระ ส า น งา น ทั้ ง
การดู แ ล เอาใจใส่
ภาครัฐ และเอกชน
อย่างทั่วถึง
รว ม ทั้ งแ ส ว งห า
แหล่ ง รายได้ ใ หม่
เพื่ อ น ามาพั ฒ นา
ตาบล

ประชาชนมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้
มี ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง
เศรษฐกิ จ และสังคมมี
ความปลอดภัยในชีวิ ต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น มี
สุ ข อนามั ย และความ
เป็ นอยู่ ที่ ดี ปลอดภั ย
จากโรคภัยไข้เจ็บและยา
เส พ ติ ด ผู้ สู ง อ า ยุ
ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รบั การ
ดู แ ล เอ าใจ ใส่ อ ย่ า ง
ทั่วถึง
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พัฒ นาชุมชนภายใน
องค์ก ารบริห ารส่ว น
ต าบลคลองเรื อ ให้
เป็ นชุมชนเข้มแข็ ง มี
จิตสานึก มีศักยภาพ
ในการร่วมคิ ด ร่ว ม
ท า ร่ว มรับ ผิ ด ชอบ
สามารถแก้ไขปั ญหา
แล ะพั ฒ น าชุ ม ชน
ของตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ประชาชน เจ้า หน้า ที่
ของรัฐ ผู้น าท้อ งถิ่ น
ตระหนักถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบในการ
ป ก ค รอ งระบ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย มี
คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
โปร่ง ใส และยุติ ธ รรม
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และมี ส่ ว นร่ว มในการ
พัฒนาและการเลือกตัง้
ทุกระดับ

ส่งเสริม การปฏิ บัติ ต าม
แนวทางพ ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นา
สวนผส ม แล ะระบ บ
เกษตรอินทรียห์ รือเกษตร
ชีว ภาพ เพื่ อ ลดการใช้
สารเคมี ให้ป ระชาชน
ปลอดภัยจากสารพิษ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายในองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลคลองเรือ

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี ค วาม
ต ระ ห นั ก แ ล ะ มี
จิตสานึกที่ดีในการ
ป้องกัน และรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้สวยงามยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค

การศึกษาและการส่งเสริมการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา

สาธารณูปการ โครงสร้าง

ศาสนาการพัฒนาการ

พืน้ ฐาน

สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ

ชุมชนการพัฒนาสังคม
และพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

ชีวิตประชาชน

ฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการ

พัฒนาการบริหารงาน การ

เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

พัฒนาบุคลากรและการ

พอเพียง

สิง่ แวดล้อม

บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
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แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๒.๑ พัฒนาคนชุมชน สังคม

๓.๑ พั ฒ นาฝี มื อ ใน
การประกอบอาชี พ ของ
ป ระ ช า ช น ส่ ง เส ริ ม
อาชี พ การบริก ารต่า งๆ
สนับ สนุ น ให้ป ระชาชน
ร่ ว ม คิ ด ร่ ว ม ท า ใ ช้
หลัก การมี ส่วนร่วมและ
พึ่งพาตนเอง จัดตั้งและ
พัฒ นากลุ่ม อาชี พ กลุ่ม
ออมทรัพ ย์ จั ด ลานค้ า
ชุ ม ชน โด ยสอดแท รก
แนวคิ ด เรื่อ งการพัฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น
พึง่ ตนเองในทุกโอกาส

๑
.๑
๑.๑จัดหาบริจักดารหา

พืน้ ฐานที่จาเป็ นแก่

การศึกษา การสาธารณสุข

การดาเนินชีวิตและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนสตรี

ความเป็ นอยูข่ อง

สงเคราะห์ผสู้ งู อายุ คนพิการ

ประชาชน

งานพัฒนาคุณภาพชีวติ

บริกา
ร

พืน้ ฐา
นที่

๑.๒ ขยายการบริ
จาเป็ การ
ด้านสาธารณูปโภค

นแก่

๒.๒การรักษาความสงบ

ไฟฟ้าประปา

การ

โทรศัพท์ ให้ท่วั ถึงทุก
หมูบ่ า้ น

งานฝึ กอบรม

ดาเนิ

นชีวิต

เรียบร้อยของชุมชนลด
อาชญากรรมและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

และ
ความ

๒.๓พัฒนาสวนสาธารณะ

เป็ นอ

และการกีฬา

ยูข่ อง
ประช

๒.๔ จัดกิจกรรมสร้าง

าชน

ความสามัคคีและอนุรกั ษ์
๑

.๑
จัดหา
บริกา
ร
พืน้ ฐา
นที่
จาเป็
นแก่

วัฒนธรรมประเพณี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑

๑

.๑
๔.๑ ฝึ กอบรมให้
ความรู ้
จัดหา

.๑
๕.๑ ส่งเสริมจัให้ดปหาระชาชน

.๑
๖.๑ ส่งเสริมจัการอนุ
ดหา รกั ษ์

และลูกจ้าง ร

พระราชดาริเศรษฐกิ
ร จ

ประชาชนตระหนั
ร กถึง
คุณค่าและมีสว่พืนร่
วมใน
น้ ฐา

แก่พนักงานส่วบริ
นตกาบล
า
พืน้ ฐา

๔.๒ ฝึ กอบรมให้
นทีค่ วามรู ้
แกสมาชิกองค์จกาเป็
าร
บริหารส่วนตาบลและ
นแก่
ผูน้ า

การ
ดาเนิ

นชีวขิตอ้ มูล
เผยแพร่
ข่าวสารให้แก่ปและ
ระชาชน
ความ
๔.๓

เป็ นอ
๔.๔ การจัดยูโครงการ
ข่ อง

อบต.สัมพันธ์ ประชเยี่ยม
บ้านยามเย็น าชน

๑
๔.๕ เสริมสร้างความรู ้
.๑
และจิตสานึกการมีสว่ น
จัดหา
ร่วมของประชาชนและ
บริกา
ชุมชนในตาบล
ร

ปฏิบตั ิตามแนวทาง
บริกา

พอเพียง ไร่นาส่
พืน้วนผสม
ฐา
นที่
๕.๒ ส่งเสริมจให้าเป็
ประชาชน
ทาการเกษตรอินแก่
นทรีย ์
การ
เกษตรชีวภาพและการ
ดาเนิสารเคมี
เลีย้ งสัตว์ลดการใช้
นชีวิต ย
เพื่อให้ประชาชนปลอดภั
จากสารพิษ และ
ความ

ดินและนา้ ปลูกบริ
จิตกสาานึกให้

การเฝ้าระวังป้อนทีงกั่ นและ
แก้ไขปัญหาขยะน
จาเป็า้ เสีย
มลภาวะและ นแก่
สภาพแวดล้อมต่
การางๆ
ดาเนิ
๖.๒การรณรงค์นชีให้วิต

ประชาชนรักการปลู
และ ก

ต้นไม้และดูแลให้
มีการใช้
ความ

ประโยชน์ท่ีดนิ เป็
ให้นเหมาะสม
อ

เป็ นอ
ยูข่ อง

ยูข่ อง

ประช

ส่งเสริประช
มการลงทุน
ด้านการเกษตราชน
การบริการ
๖.๓

าชน
๑
.๑

และถ่ายทอดเทคโนโลยี๑
ด้านการเกษตร.๑

จัดหา

จัดหา

บริกา

บริกา

ร

ร

พืน้ ฐา

พืน้ ฐา

พืน้ ฐา

นที่

นที่

นที่

จาเป็

จาเป็

จาเป็

นแก่

นแก่

นแก่
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเรือ
ที่
1
2

3

4

รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำร
ส่งเสริมกำรศำสนำกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข
และพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน
กำรพัฒนำสังคมและพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำน
รำก
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน กำร
พัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน

5

ยุทธศำสตร์ที่ ๕
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

6

ยุทธศำสตร์ที่ ๖
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว

แผนงาน
๑.๑ จัดหำบริกำรพื้นฐำนที่จำเป็นแก่กำรดำเนินชีวิตและควำมเป็นอยูข่ องประชำชน
๑.๒ ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน
๒.๑ พัฒนำคน ชุมชน สังคม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขพัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี
สงเครำะห์ผู้สูงอำยุ คนพิกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต งำนฝึกอบรม
2.2 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอำชญำกรรมและกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
๒.๓ พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ
๒.๔ จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
2.5 จัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนเพื่อให้
ตรงกับตัวชี้วัดและภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑ พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชน ส่งเสริมอำชีพกำรบริกำรต่ำงๆ
สนับสนุนให้ประชำชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักกำรมีสว่ นร่วมและพึ่งพำตนเองจัดตั้ง
และพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลำนค้ำชุมชนโดยสอดแทรกแนวคิดเรื่อง
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในทุกโอกำส
๔.๑ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนตำบลและลูกจ้ำง
๔.๒ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แกสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและผู้นำ
๔.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน
๔.๔ กำรจัดโครงกำรเวทีประชำคมตำบล
๔.๕ เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตสำนึกกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนและชุมชนในตำบล
4.6 พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบตั ิตำมแนวทำงพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นำ
ส่วนผสม
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนทำกำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภำพ และกำรเลีย้ งสัตว์ ลดกำร
ใช้สำรเคมี เพื่อให้ประชำชนปลอดภัยจำกสำรพิษ
5.3 ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดำ้ นกำรเกษตร
๖.๑ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกจิตสำนึกให้ประชำชนตระหนักถึง
คุณค่ำและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะ น้ำเสีย มลภำวะ
และภำพแวดล้อมต่ำงๆ
๖.๒ กำรรณรงค์ให้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม้และดูแลให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมำะสม
๖.๓ ส่งเสริมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว

ส่วนที่ 4

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ
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

