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ส่วนท่ี ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

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

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

                 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเจริญธรรม          อำเภอวิหารแดง     จังหวัดสระบุรี 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพริก             อำเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาเพิ่ม               อำเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบาลตำบลวิหารแดง   อำเภอวิหารแดง    จังหวัดสระบุรี 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบล ดังนี้ 
➢ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกันยายน ฝนตกชุกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 
➢ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็น

บางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 
➢ ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเดือนที่มีอากาศ

ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 
   

1.4 ลักษณะของดิน 
 

เนื้อดิน บริเวณท่ีพบ ชุด 
ดินที่ 

ความเหมาะสมของชุด
ดิน 

การใช้ประโยชน์ 

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

ท า ง ทิ ศ
ตะวันตกของ
ตำบลบริเวณ
ห มู่ ที่  
2,3,4,7,9 

16 ปลูกข้าว ไม้ผล พืชผัก ปลูกข้าว ไม้ผล 

พ้ืนที่เป็นภูเขาและเทือกเขา มีความ
ลาดชันมาก ส่วนใหญ่มีเศษหิน ก้อน
หิน และปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ การ
ระบายน้ำดีปานกลางถึงดี การไหล
บ่าของน้ำบนผิวดินเร็ว 

ทางตอนเหนือ
สุดของตำบล 
หมู่ที่ 4,10 

62 เป็นป่าเบญจพรรณ ป่า
เต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น 

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

ดินเหนียว ดินบนมีการทับถมเป็น
ชั้นๆดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือก
หอยปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง pH 4.5-6.5 

ทางทิศใต้ของ
ตำบลบริเวณ
หมู่ที่1,6,8,9 

6 ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล พืช
ตระกูลถั่ว พืชผัก 

ปลูกข้าว ไม้ผล 
พืชผัก 

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

ทางตอนเหนือ
บริ เวณ หมู่ ที่  
1 ,3,4,5,6,7,
9,10 

21 ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล พืช
ตระกูลถั่ว พืชผัก 

ปลูกข้าว ผลไม ้

ดินตอนบนเป็นดินร่วน ดินล่างเป็น
ดิน เศษหิน  สีดิน เป็น สีน้ ำตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ  
pH 4.5-5.5 

ทางตอนเหนือ
ของตำบล หมู่
ที่ 4,10 

56 ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ท านา ไมผ้ล 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
             2.1 เขตการปกครอง 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น    ๑๐   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที ่ ๑ บ้านเกาะกลาง  นายทองเปลว   เฉยชอบ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
  หมู่ที ่ ๒ บ้านหนองไทรเหนือ นายวสันต์       บัวทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 

  หมู่ที ่ ๓ บ้านหนองไทรใต้ นายจำรัส        พรมน้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 

  หมู่ที ่ ๔ บ้านห้วยกรวด  นายสมทรง      คุ้มครอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
  หมู่ที ่ ๕ บ้านยางคู ่  นายสมหวัง      เกตุวร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
  หมู่ที ่ ๖ บ้านหนองไทร  นายอัศวิน       คัมภิรานนท์ กำนันตำบลคลองเรือ 
  หมู่ที ่ ๗ บ้านใหม่  นายนิคม         พานทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
       หมู่ที ่ ๘  บ้านหนองสะอางค์ นายสมนึก        สุดใจ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
  หมู่ที ่ ๙ บ้านคลองไทร  นางพรนภา      ฉิมยาม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
  หมู่ที ่ ๑๐บ้านคลองหัวช้าง นายสังวาลย์     คชประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  

            2.2 การเลือกตั้ง  
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จำนวน   ๒๐  คน   โดยราษฎรมีสิทธิ
เลือกตั้ง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน  เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผล  
ให้ประชาชนทราบ ตามโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง การศึกษา 
๑ นายรวิโรจน์    บุษบา ประธานสภา อบต. ปริญญาตรี 
๒ นายสมัย    ลำดี รองประธานสภา อบต. ป.๔ 

๓ นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ ์ เลขานุการสภา อบต.  ปริญญาโท 

๔ นายสรอรรถ    ทับสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ ปริญญาตรี 
๕ 

 

นางบุญยวีร์     เฉยชอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ ม.๓ 

๖ นางทองสุก      คำแพง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ ป.๔ 

๗ นายศิริพงษ์      ผาพิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ ม.๓ 

๘ นายสุนทร       บุญมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ ม.๖ 

๙ นายสมัย         พงษ์ภมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ ม.๖ 

๑๐ นางอรวรรณ    หมื่นราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ ปริญญาตรี 
๑๑ นายสมศักดิ์     ขันแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ ม.๖ 

๑๒ นายสุวัฒน์      นิลสุพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ ป.7 

๑๓ นายสุเมธ        อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ ป.๖ 

๑๓ นายประทวน    หุ่นสาระ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ ม.๖ 

๑๔ นายนิภณ       พานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ ม.๖ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง การศึกษา 

๑๕ นางสุนันท์       อ้อยแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ ป.๔ 

๑๖ นายบุญมี        โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ ป.๔ 

๑๗ นายวินัย         ขวัญชัยโย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ ม.๖ 

๑๘ นางชลณิธา     คชประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ ปริญญาตรี 
๑๙ นายสมพงษ์     ปัญโญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ ป.๖ 

 

       คณะผู้บริหาร      ประกอบด้วย 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และรองนายก   ๒   คน     เลขานุการนายกฯ   ๑  คน  ซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง การศึกษา 
๑ นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์ นายก อบต. ปริญญาโท 

๒ นายชาติ  ชูนาม รองนายก อบต. ม.๖ 

๓ นายอุทัย  เกิดรี รองนายก อบต. ม.๓ 

๔ นางกันณัชชา    พุกสิทธ์ เลขานุการนายก อบต. ปริญญาตรี 
 

                            จำนวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนท้องถิ่น  แยกตามส่วนราชการดังนี้ 
 

สำนักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  รวม     ๑0   คน 

 ข้าราชการ 6     คน 
 ลูกจ้างประจำ ๑    คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1    คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป ๒    คน 

กองคลัง พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  รวม     6   คน 

 ข้าราชการ 3    คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป 3    คน 

กองช่าง พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  รวม     9    คน 

 ข้าราชการ 2    คน 
 ลูกจ้างประจำ 2    คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป 5    คน 

กองการศึกษาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  รวม     3   คน 

 ข้าราชการ ๓   คน 
   

กองสาธารณสุขฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  รวม    -   คน 

 ข้าราชการ - 
 พนักงานจ้างทั่วไป - 
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กองสวัสดิการสังคม พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  รวม     4   คน 

 ข้าราชการ 3    คน 
 ลูกจ้างประจำ - 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑    คน 

 

                                                     รวมข้าราชาร/พนักงานส่วนตำบล   
         

 

 

 

 

                      
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

มีอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายกษชพัฒน์      ธนดิฐภักดีพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาโท 

    สำนักงานปลัดฯ จำนวน  10  คน   
2 นางสุภาพร   ศรีสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด ปริญญาโท 

3 นางสาวสายฝน           อินธิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ปริญญาตรี 
4 นางวรรณพัชร         สว่างแสง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ปริญญาโท 

5 นางสาวศิริวรรณ เกสิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปริญญาตรี 
6 นายศรีสวัสดิ์ เภาดี พนักงานขับรถ ป.6 

7 นายกฤษฎา        พูนเพ็ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปก/ชง 

 ปวส. 

8 นางสาวปริยากร หนูแดง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี 
9 นายเกริกวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พนักงานจ้างทั่วไป ปริญญาตรี 

10 นางสาวเสาวนีย์ ศรีบุญจันทร์ พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 

                 กองคลัง        จำนวน   6   คน   

-                  -ว่าง-  ผู้อำนวยการกองคลัง         - 
๑ นางสาวน้ำอ้อย วิมาโน หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ผอ.การคลัง   ปริญญาโท 
๒ นางนภาพร                  ชิณวร นักวิชาการคลังปฎิบัติการ ปริญญาตรี 
-                  -ว่าง-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปก/ชง        - 
3 นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน ปริญญาตรี 
-                  -ว่าง-  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้        - 

           

 รวมพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น จำนวน 

 ข้าราชการ  ๑7  คน 
 ลูกจ้างประจำ     ๒  คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     2   คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป   ๑1  คน 
  รวมทั้งส้ิน       ๓2  คน 
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4 นางสาวชวนพิศ บัวหลาย พนักงานจ้างทั่วไป ปริญญาตรี 
5 นางสาวจิราวรรณ บัวอุย พนักงานจ้างทั่วไป ปวส. 
6 นางสาวพิไลวรรณ จำปาทอง พนักงานจ้างทั่วไป ปริญญาตรี 

                             กองช่าง จำนวน   9   คน   
1 นายวิชญ์รวี     เพศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ปริญญาตรี 
-                -ว่าง-  นายช่างโยธาชำนาญงาน  

2 นายกมลศักดิ์                     อินธสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปริญญาตรี 
3 นางสาวเต็มดวง ฤทธิ์ทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปวส. 
4 นายอำนาจ อาษาพันธ์ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ ม.๓ 

5 นายประมวล เบ้าศร ี พนักงานจ้างทั่วไป ม.๖ 

6 นายสมจิตร แดงสมสอาด พนักงานจ้างทั่วไป ป.๖ 

7 นายค้ำ อินแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป ม.๖ 

8 นายประทวน ปิ่นภัย พนักงานจ้างทั่วไป ป.๔ 

9 นางสาวมาริสา   แหยมนุช พนักงานจ้างทั่วไป ปวช. 
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  3  คน   

     ๑ นางสาวปราณี ศรีสุระ ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาโท 

     ๒ นางสาวสาหร่าย บัวทอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริญญาตรี 
     ๓ นางวิชิตา            ประสานสุขถาวร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริญญาตรี 

         กองสวัสดิการสังคม       จำนวน   4  คน     

1 นางสุภิชา       เมฆขลา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปริญญาตรี 

2 นายไพโรจน์    ผ่องสุข นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ  ปริญญาตรี 

3 นายวัฒนพงษ์       นาโสก              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปริญญาตรี     

4 นางสาวภิญญดา   จันทร์แย้ม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุม ปริญญาตรี 

              กองสาธารณสุข        จำนวน   -   คน   

 - -  
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3.ประชากร 

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

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
๑ บ้านเกาะกลาง 333 340 673 241 
๒ บ้านหนองไทรเหนือ ๑๐5 117 ๒22 ๖7 
๓ บ้านหนองไทรใต้ ๑39 164 ๓๐3 93 
๔ บ้านห้วยกรวด ๕84 578 ๑,๑62 ๓64 
๕ บ้านยางคู่ ๓59 399 ๗58 ๒60 
๖ บ้านหนองไทร ๔41 437 ๘78 ๒70 
๗ บ้านใหม่ 174 176 ๓50 ๑13 
๘ บ้านหนองสะอางค์ ๒97 295 592 204 
๙ บ้านคลองไทร 810 829 ๑,๖39 532 

๑๐ บ้านคลองหัวช้าง 273 273 546 177 
 รวม ๓,515 ๓,608 ๗,123 ๒,321 

         
    จำนวนประชากรเปรียบเทียบ ปี (2559-2562) 
                                                                       

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี2562 

๑ บ้านเกาะกลาง 649 665 659 673 

๒ บ้านหนองไทรเหนือ 217 229 ๒26 ๒22 

๓ บ้านหนองไทรใต้ 300 300 ๓๐0 ๓๐3 

๔ บ้านห้วยกรวด 1,163 1,156 ๑,๑61 ๑,๑62 

๕ บ้านยางคู่ 731 733 ๗53 ๗58 

๖ บ้านหนองไทร 866 867 ๘70 ๘78 

๗ บ้านใหม่ 350 351 ๓49 ๓50 

๘ บ้านหนองสะอางค์ 583 597 591 592 

๙ บ้านคลองไทร 1,625 1,627 ๑,๖24 ๑,๖39 

๑๐ บ้านคลองหัวช้าง 539 539 550 546 

 รวม 7,027 7,064 ๗,๐83 ๗,123 

 

        3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
    

   ที ่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
๑ เยาวชน 376 803 1,179 
๒ ประชากร  2,280 2,227 4,507 
๓ ผู้สูงอายุ 413 525 938 
  3,069 3,555 6,624 
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4. สภาพสังคม 
   4.1  การศึกษา   
     สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.           จำนวน   3   แห่ง           
   - โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
   - โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 
   - โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 
                                
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน    1     แห่ง 
   -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         ตั้งอยู่ที่หมู่  ๙  สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  มี  ๖ แห่ง ประกอบด้วยหมู่ ๓,๔,๕,๗,๙,๑๐ 

  4.2  การสาธารณสุข 
   - มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน   ๑   แห่ง    
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองเรือ    
        
   

5. ระบบบริการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียด
ดังนี้ 

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

และ ๕  
เมตร  ตามลำดับ สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง 

- ถนนสายคลองไทร – คลองยาง เป็นถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร ใช้การได้ดี                                             
หมู่ที่ ๑ ระยะทางห่างจากท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๒,๘๓๑ เมตร (๒.๘๐ กม.) 
หมู่ที่ ๒ ระยะทางห่างจากท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๕,๘๐๐ เมตร (๕.๘๐  กม.) 
หมู่ที ่ ๓ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๓,๐๐๐ เมตร (๓.๐๐ กม.) 
หมู่ที ่ ๔ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๔,๐๐๐ เมตร (๔.๐๐ กม.) 
หมู่ที ่ ๕ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๒,๕๑๑ เมตร (๒.๕๐กม.) 
หมู่ที ่ ๖ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๑,๖๘๒ เมตร (๑.๗๐ กม.) 
หมู่ที ่ ๗ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๑,๖๗๐ เมตร (๑.๗๐  กม.) 
หมู่ที ่ ๘ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๒,๘๐   เมตร (๒.๘  กม.) 
หมู่ที ่ ๙ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๐,๑๐๐ เมตร 
หมู่ที่ ๑๐ ระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ๕,๕๐๐ เมตร (๕.๕ กม.) 
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     5.2  การไฟฟ้า 

   ไฟฟ้าภายในเขตตำบลคลองเรือ  ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งให้บริการไฟฟ้ายังไม่ครบทุก
หลังคาเรือนรวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ซึ่งไฟฟ้า
สาธารณะอยู่ในความดูแลและการซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

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

                                  5.4  การโทรศัพท ์
   - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน   ๔   แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔,๕,๗,๙ 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ คุรุภัณฑ์ 

   -   หอกระจายข่าว    จำนวน    ๑๐   แห่ง 
   -   มีระบบเสียงไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่   หมู่ที่  ๑,๒,๕,๗,๘,๙ 
              

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1 การเกษตร 
   ประชากรตำบลคลองเรือโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนา,เล้ียงสัตว์และปลูกพืชผักผลไม้ 
    6.2 การปศุสัตว์ 

  
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
20 
21 
22 

นางศรีไพร  ศาสตร์ทรัพย์ 
นายวสันต์   บัวทอง 
บริษัททรัพย์รุ่งเรืองชัยฟาร์มจำกัด 
นายสุรเชษฐ์  พิพัฒสัตยานุวงศ์ 
นายสมควร  สุมารทอง 
นายสมศักดิ์  ขันแก้ว 
นายจำนงค์  ทศพร 
นางประทุม  ทองอินทร์ 
นายวินัย  ขันดวง 
นายศรัณยู  ศาสตร์ทรัพย์ 
นายสุบิน  หมื่นราม 
นวยพงษ์ศักดิ์  ทศพร 
นางประเทือง  ช้างปาน 
นางสุมลทิพย์  อินทร์สุข 
นายไชย  รอดสะเอ่ียม 
นางรัชนีกร  สร้อยพวง 
นายเจษฎา  สิงห์มุกดา 
นายสุชาติ  เดชเกรียงไกร 
นายเทียร  กันหา 
นายนิธิกรณ์   เรืองภัทร์กุลกิจ 
นางสาวน้อย   กองจินดา 

๘๖ 
26 
๘1 
๓๒ 

๑๘๙ 
๑๑๕ 
๒๓ 

๙๘/๓ 
๑๑๕/๒ 

26 
๓๕ 
23 

๙๘/๔ 
23/2 
๕๓ 
๘๖ 

๒๐๐/๑ 
๙๐ 

๑๗๙/๑ 
๕๕/๑ 
๔๘๓ 

๑ 
2 
๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
4 
๔  
4 
๔ 
4 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๙ 
๙ 
๙ 

ฟาร์มไก่ 
เล้าไก่ 
เล้าไก่ 
เล้าไก่ 
เล้าไก่ 

ฟาร์มสุกร 
เล้าไก่ 
เล้าไก่ 

เล้าสุกร 
เล้าไก่ 

เล้าสุกร 
เล้าไก่ 
เล้าไก่ 
เล้าไก่ 

เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าไก่ 

เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

นายเสน่ห์  เอ่ียมคง 
นายศุภชัย  อัฐมาลา 
นางประทีป  แพงสอน 
นายสมพงษ์  อัฐมาลา 
นางสาวนฤชล   แก้วสำอางค์ 
นายเฉลิมชัย  อัฐมาลา 
นายธานี  สายบัว 
นางสุดใจ  กองจินดา 
นางทองมา   ขาวน้อย 
บริษัท  อาหารเบทเทอร์ จำกัด 

๘๐ 
๑๒๒ 
๒๔ 

๑๖๗ 
๒๖๒ 
๑๖๘ 
๒๖๓ 
๕๖ 

287 
๘๘ 

๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
9 

๑๐ 

เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าสุกร 
เล้าไก่ 

 
 6.3 การบริการ 
 

  ร้านอาหาร 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
7 

นางอมรรัตน์         ทับสาร 
นายปฏิคม           พันธุ์สง่า 
นายปิยะ           บุญจันทร์ 
นางวรรณา          จันทร์พินิจ 
นางสาวปาริฉัตร์    พานทอง 
นางสาวรัตนาพร    สาระ 
นางสาวกำไร         บุญธรรม 

204 
๑๐๑ 
๑๑ 

10/4 
31 
27 

112/1 

๑ 
๔ 

๑๐ 
2 
1 
4 
6 

ร้านอาหาร 
ร้านอาหาร 

ร้านอาหาร/ร้านค้า 
ร้านอาหารและคาราโอเกะ 

ร้านจำหน่ายอาหาร/ขายก๋วยเตี๋ยว 
ร้านอาหาร 

ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม/
ร้านจำหน่ายไม้พาเลทมือสอง 

     
       ประเภทห้องเช่า/บ้านเช่า 
    

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
7 

นางทองล้วน               เพ็ชรประยูร 
นางศศิวรรณ         สิงห์บุปผา 
นางประภาพิศ        แก้วสุก                 
นายธง                 เดชเกรียงไกร 
นางกวางทอง         มีอาษา 
นายสมเกียรติ        บุญมหาผล 
นางสาวกันณัชชา     พุกสิทธิ์ 

65/๑ 
๓/๑0  
๑๗๓ 
๙๐/๘ 
๙๐/๑ 
๙๗/๑ 
๙๗ 

๑ 
๑ 
๑ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 

ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๘         
9 
๑๐ 
๑๑ 

นางภคินี               สิริจันทร์ขจร 
นายพจน์            ประทีปเสน   
นายณรงค์พล        คูวิจิตรสุวรรณ 
นางสาวพรนภา      ฉิมยาม 

๔๗ 
๔๑๕    
๒๙๙  
86/1 

๘ 
๙ 
๙ 
9 

วิหารแดงอินน์ 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 
ห้องเช่า 

  ประเภทป๊ัมน้ำมัน 

 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 

๓ 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นายเสถียร            ศรีสง่า 
หจก. ป. ปิโตรเลียม 
หจก.รัตนจุติ 
นางสาวพรนภา      ฉิมยาม 
นางสุรัชนีย์           ศรีจันทร์ 
นางพยงค์             บุญจันทร์ 
นางใสมัญ            ขันดวง 
นายสนิท              ทองอยู่ 

๘๙ 
๖๔ 
9 

๘๖ 
๓๙๑ 
๔๙๘ 

๑๑๕/๒ 
๓๒/๒ 

๕ 
๘ 
8 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๔ 
๖ 

ปั๊มน้ำมัน 
ปั๊มน้ำมัน 

สถานีบริการก๊าช-แก๊ส 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มหลอด 
ปั๊มน้ำมัน 

 

         ประเภทร้านอินเทอร์เน็ต/เกมส ์
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
 

นายเสนาะ            กล่ันแก้ว          260/3   9 น้องเนยเกมส์ 

                   
      ประเภทอู่ซ่อมรถ 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
11  

นายพิเชษฐ          ดาวดวงสุข 
นายบุญมี            สร้อยอุดม 
นายสมชาติ          ผ่องสะอาด 
นายจารึก             แหยมนก 
นางสมบุญ              เพ็งมาลา 
นางสมาน            ท้าวหลวง 
อู่ สุขไพศาล 
นางอัมพร            ขาวพันธ์ 
นายเกียรติศักดิ์        ลู่พาณิชย์ 
นายสุชัย              สมนวนตาด 
นายสุเมธ             จันทา 

๑๖7 
๔๒ 
๓๙ 

๑๘๐ 
๘๓ 
๗๙ 

๑๑๙ 
๑๒/๔ 
๓๖ 

๑๘๙/๑ 
18/3 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๖ 
๖ 
๖ 
๙ 
๙ 
๙ 
6 

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
ร้านค้า, อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถ, ร้านเสริมสวย 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
อู่ซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑2 
13 
14 
15 
16 
 
  

นายรหัส          ท้าวหลวง 
นายณัฐพล      โชติวิวัฒน์วงศ์ 
นางสาวอภิญญา   ไชยฤาชา 
หจก. เพอร์มาเทค เอ็นจิเนียริ่ง 
นางพัชรี      แพงถิ่น 

110/2 
110/1 
114 
50 
43 

๑ 
๑ 
4 
8 
8 

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
จำหน่ายและซ่อมรถยนต์ 
อู่ซ่อมรถและจำหน่ายโม่ปูน
เก่า 
 

 
 

          ประเภทร้านรับซื้อของเก่า 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 

นายมงคล           เอ่ียมสะอาด 
นางสาวอรพิมล    สิริพงษ์ชวลิต 

๒๐๙/๑ 
            89/9 

๙ 
  8 

ร้านรับซื้อของเก่า 
ร้านขายของเก่า 

 
 

         ประเภทตลาด 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ ตลาดทรัพย์เจริญ - 9 ตลาดทรัพย์เจริญ 

  

         ประเภทร้านเสริมสวย 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
๒ 
๓ 
4 

นายพงษ์ศักดิ์        พานทอง 
นางสาวราตรี         หนูมาทวงษ์ 
นางทักษกร          พลอยงาม 
นางอัมพร        ขาวพันธ์ 

๓๑ 
๑๑๖ 
๒๖๒ 
119 

๑ 
๕ 
๗ 
9 

ร้านตัดผมชาย 
ร้านเสริมสวย 
ร้านเสริมสวย 
ร้านเสริมสวย 

 

  6.4 อุตสาหกรรม 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
๑ 
2 
3 
4 
5 
6 

นายกิตติพล       เทพธาราทิพย์ 
นางสาววราพร    บุญมหาผล 
หจก. คลินิก เซรามิกส์ จำกัด 
นายโสภณ        แย้มพลอย 
นายชัยทัต        คูวิจิตรสุวรรณ 
นางสาวรุ่งอรุณ    โกศลจิต 

๑๑๗ 
๙๗/๓ 
๘๙ 
๕๘ 

๓๐๐ 
๙๔ 

๑ 
๖ 
๘ 
๕ 
๙ 
๙ 

โรงงานผลิตกาแฟ 
โรงผลิตน้ำแข็ง 
โรงงานเซรามิกส์ 
ผลิตน้ำดื่ม 
โรงสีข้าว 
ผลิตน้ำดื่ม 
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      6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ร้านค้า 
           

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

นางสมบูรณ์        ทับสาร 
นางชนิภา           จันทร์แก้ว 
นายปัญญา         ภิรมรักษ์ 
นางวงษ์เดือน       พยอมน้อย 

นายสมัย            พงษ์ภมร 
นางจำนงค์          ปุระศิริ 
นางใสมัญ           ขันดวง 
นางสังวาลย์           ขวัญอ่อน 
นางนวลจันทร์         เบญจวงศ์ 
นายสมคิด              ไกรทอง 
นางบุญยงค์            ผ่องฉาย 
นายบุญเลิศ            แย้มพลอย 
นายประเสริฐ          บุญธรรม 
นางนารี                 พันธุ์ลิตร 
นายสมคิด              นันทพล 
นางสาวละเอียด       โคบุตร 
นางนพพิน              อุประ 
นายสมเกียรติ         บุญมหาผล 
นางสาวนาค           จันทา 
นางสาวประทุม      รอดเมือง 
นางสมบัติ             จันทรี 
นายสนั่น                อินแก้ว 
นางอุไร                 เสาร์ท้าว 
นางสาวชนิดา     พันธุ์เจษฎาธนเดช 
 นางสมบัติ           จันทรี 
นางละออ               ก้านพลู 
นางชูศักดิ์               เรืองศิลป์ 
นายไพรรัตน์            ก้านพลู 
นางสาวพรนภา         ฉิมยาม 
นางสาวศรีนวล         อินทร์อ่ำ 
นางสมหมาย            ลายคราม 
นางสาวแตงอ่อน      ขำกระจ่าง 
นายภิเดช              แย้มพลอย 
นางน้อย               พุกษา 
นายสมัย               ลำดี 

๒๙ 

๖ 
๔๖ 
๒๕ 

๕๕/๑ 
             ๒๗๑ 

 ๑๑๕/๒ 
๑๒๐ 
๕๐ 
๗๘ 
๒๗ 

๓๕๓/๑ 
๑๑๒/๑ 
๑๑๖ 
๒๑ 

๑๓๕ 
๔๔/๑ 
๑๓๑ 
๘๔/๒ 
๙๓ 

๑๓/๒ 
๗๐ 

๖๕/๑ 
๖๗/๑ 
๖๙/๔ 
๔๒ 

๔๓๒ 
๔๔๒ 
๘๖ 
๘๗ 
๓๓ 

๒๑๓ 
๘๖/๒ 
๔๙๗ 

             ๑๕๖ 

๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๓ 

   ๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๗ 
๘ 
๘ 
๘ 
๘ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 
๙ 

ร้านค้าจำหน่ายหมูสด 

ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านค้า/เครื่องสังฆภัณฑ์ 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านค้า/ขายขนมกะหรี่ปั๊บ 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านค้า, ปั๊มหลอด 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
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ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

บ้านเลขท่ี 
ประเภท 

หมู่ที ่ การประกอบธุรกิจ 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
 

นางกุหลาบ        ระงับทุกข์ 
นายปิยะ          บุญจันทร์ 
นายสุด           จันทร์งาม 
นายสุพิน         เจียมภักดี 
นางนิยดา         สินประเสริฐ 
นางสาวดำรงค ์   วงศ์อินตา 
นางจินดา      ทองอยู่ 
นางสมจิตต์      คชประเสริฐ 
นางจรูญ         โพธิ์น้อย 
นายประเทือง      ขาวฉ่อง 
นายสุวัฒน์       นิลสุพัฒน์ 
นางประดับ     กัณหวิเชียร 
นางสาวกันยา       พรเงิน 
นางสมมาตร      รื่นกาย 
นางลัดดดา    บุญรอดดิษฐ์ 
นางวิไลรัตน์    สุขไพศาล 
นายวิฑูรย์       ศรีปราชญ์ 
นางฐิติรัชต์      สิริโอฬารวงศ์ 
นางอุทัย       กวยเมี้ยน 

 

             ๒๘๕ 
๑๑ 
๕/๒ 
๓๘ 

101 
101/2 
96/1 
144 
98/6 
249 
78 
46 
25 
20 

92/1 
119 
255 
44/1 
476 

 

๙ 
๑๐ 
๑๐ 
๘ 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
9 
9 

10 
 

            ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ขายขนมกะหรี่ปั๊บ 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านค้า/ขายอาหาร 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

ร้านค้า/จำหน่ายหมูสด 
ร้านค้า 
ร้านค้า 
ร้านค้า 

 
          ประเภทอ่ืนๆ 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
บ้านเลขที ่

ประเภท 
หมู่ที่ การประกอบธุรกิจ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

นางสาวฐิติมา    อ้สนี 
นายชลัม     ทัศพร 
นางอรวรรณ    ดวงเนตร 
นายสุวัฒชัย    พุทธา 
นายอนุเชาว์    จูเสม 
นายประเสริฐ  บุญธรรม 

บริษั ท  บี เอฟ  เคที (ประเทศไทย
จำกัด) 
นางสาวชนิดา  พันธุ์เจษฎาธนเดช 
นายสุพิณ     เจียมภักดี 
นายกิตติกรณ์   น้อยอินทร์ 
นางสาวเนตรนรินทร์   เส้ืออุดม 
นายปนิก   พาดพิมพ์ 
นายเมืองมล  วงศา 
นางสาวมาลัย  หวังกาญจน์ 

199/2 
55/1 
35 

116 
109 
136 

- 
67/1 
38 

68/1 
68/1 
9/1 

12/4 
158 
337 

1 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
8 
8 
 8 
8 
8 
8 
9 
9 

ร้านน้ำปลาหวานแซ่บเวอร์ 
ร้านเครื่องปรับอากาศ 
ร้านการเกษตร 

ร้านการเกษตร 
ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้านคาร์แคร์(ล้างอัดฉีด) 
เสาสัญญาณโทรศัพท์ทรูมูฟ 
ร้านขนมกะหรี่ปั๊บเบรกแตก 
ร้านขนมตี๋กะพรี่ปั๊บ 
ร้านขายผัก 
ร้านขายผ้ก 
ร้านคาร์แคร์และร้านเครื่องดื่ม 
ร้านจำหน่ายประตูสแตนเลส 
ร้านตัดเสื้อ 
ร้านขายข้าวสาร 
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ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
บ้านเลขที ่

ประเภท 
หมู่ที่ การประกอบธุรกิจ 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

 
 

นายมาโนช  เปี้ยสุพงษ์ 
บริษัท ทรู  มูฟ จำกัด 
นางวลินดา    คุณประทุม 
นายอุทร   แก้วประดิษฐ 
นายสมบัติ   วงค์วัทกี 
นางลัดดา    ขันธวุฒิ 
นางสาวสุนิสา   สืบจุ้ย 
นายคมกริช   ธีโสภา 
นายชลัม   ทัศพร 
นายธนกฤต     มูลคิณีย์ 
นายกิตติศักดิ์    สินประเสริฐ 
นายวิษรุต     กล่ินหิม 
นายสำลี      สาลิสี 
นายสมใจ       โคบุตร 
นางภัทราวดี      ศรีทา 
นายโชคนรินทร์    อินทร์จุ้ย 
นายสุพจน์     พรรณขาม 
นายชนะ        มุ่งหมาย 
นายสายฝน     โพธิ์น้อย 
นางยุพิน     พวงเพชร 
นางชลธิชา   คชประเสริฐ 
นางแพรเงิน     ธิโสภา 
นางสาวจาริณี    อมรเวชสันติ 
นางสาวธันย์ณิชา พันธุ์เจษฎาธน
เดช 
นางแอ๊ด     แก้วแกมเกตุ 
นางสาวพเยาว์   แช่มประเสริฐ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
 

336 
- 

110 
449 
428 

180/5 
473 
99 

55/1 
172 
101 

9 
209/1 
137 

119/1 
105/2 
149 
149 

208/2 
95/1 
10 
99 
64 

67/1 
69/4 

441/7 
- 
- 
- 
- 
- 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
3 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
9 
9 

10 
10 
8 
8 
8 
9 
4 
4 
5 
9 
4 

ร้านขายข้าวสาร 
เสาสัญญาณโทรศัพท์ทรูมูฟ 
เสาสัญญาณโทรศัพท์  จี เอส เอ็ม 
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ร้านขายเครื่องสำอาง กิ๊ปช็อป 
ร้านขายถ่านไม ้
ร้านจำหน่ายต้นไม้และการเกษตร 
ร้านขายเครื่องปรับอากาศ 
ร้านจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่ม 
ร้านจำหน่ายวัสุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ฟาร์มเห็ดจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด 
ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
โกดังเก็บสินค้าการเกษตร 
ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้านจำหน่ายผักสดและผลไม้ 
ร้านจำหน่ายผักสดและผลไม้ 
บ้านแตรวง 
ร้านจำหน่ายปลาสวยงาม 
จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตร 
ร้านผลิตและจำหน่ายป้ายสำเร็จรูป 
โกดังเก็บอาหารสัตว์และผลิตเชื้อเห็ด 
ร้านจำหน่ายขนมของฝาก 
ร้านจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่ม 
โกดังสินค้าทางการเกษตร 
เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ดีแทค (เสาร์ที่ 
1) 
เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ดีแทค (เสาร์ที่ 
2) 
เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ดีแทค 
เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ดีแทค 
เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ทรูมูฟ 
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สรุปข้อมูลการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

ที่ ประเภทของธุรกิจ จำนวน 

๑ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

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

7 
11 
8 
1 

16 
2 
9 
4 

54 
37 
1 

46 

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

 

  7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
        7.1 การนับถือศาสนา 
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง 
      - วัดหนองไทร  - วัดสมานมิตรมงคล 
      - วัดเขาแก้วมุขดาราม - วัดคลองไทร 
      - วัดคลองหัวช้าง - วัดคลองยาง 
        7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
        7.2.1 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึง ความทุกข์โศกจะถูกทอดทิ้งไว้กับปีเก่า วันขึ้นปี
ใหม่มาถึง จะรับเอาแต่ส่ิงดีๆ ความมีโชคและความสุข 
    กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
      - ทำบุญตักบาตร เพ่ือเป็นสิริมงคล 
      - ส่งการ์ด และปฏิทิน อวยพรในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ประชาชนเป็นการส่งความสุข ความปรารถนาดี 
      - วันเด็กแห่งชาติ มีข้ึนเพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ 
          7.2.2 ประเพณีทำบุญตักบาตรสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ไทย และวันผู้สูงอายุ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุด้วยการรดน้ำดำหัว และทำบุญตักบาตร 
       กิจกรรมวันสงกรานต์ 
    - ทำบุญตักบาตร 
    - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
 

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

    ฝาย มีจำนวน 2 แห่ง 
- ฝายบ้านหนองไทรเหนือ 
- ฝายบ้านคลองไทร 

   - บ่อน้ำตื้น    
      

        ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) 
วิสัยทัศน ์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

คติพจนประจําชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรที่ ๑  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตรที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตรที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตรที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน    แผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 12  ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย   จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ของประเทศ     การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ   (Country Strategic Positioning) เป็น
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช.  ได้จัดท้าขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน   การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น     แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม 

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

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย       

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักการของการวางแผน 
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ที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น     ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ ๑๒    ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ประกอบด้วย  ๑๐  ยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1.2 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และคงความมสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศ 
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                                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยง สนับสนุนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา/
ป่าสักและลำน้ำสาขา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกับการวางระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง 

                                    
แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  

ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 2562 

               วิสัยทัศน์ :  
เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข  

พันธกิจ : 
1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน

สังคม 

3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็น 
     ธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

  4.จดัให้ มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ 
 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมาย
กำหนด  

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  

“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี”  
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          ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 

3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : 1.รายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5     
 2.รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ 

             ส่ิงแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 16 

 

เป้าประสงค์ : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 

2. พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : 1.สินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าสากลเพิ่มขึ้น คิดเป้นร้อยละ 85 

    2.จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์ 

 เป้าประสงค์ : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 

กลยุทธ์ : มีจำนวน ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 

3. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมายเฉพาะ 

๔. ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

ตัวชี้วัด : 1.คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25 

  2.จำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ   ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35  

  3.ครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดเพ่ิมข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 85 

 4.หมูบ่้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90 

เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข    
กลยุทธ์ : มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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  1. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด : 1.ประชาชนที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 95 

 2.จำนวนข้อร้องเรียนในการบริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 90 

        
   เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ : มีจำนวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

(พ.ศ.2561-2565) 

วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เส่ือมโทรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 

      ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  (พ.ศ.2561-2565) 

     2.1 วิสัยทัศน์ 
   “ ตำบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 

 

 พันธกิจ 

  ๑.จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยควบคุมให้ สอดคล้องกับ
ระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 

  ๒.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ 
 

  ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีขีดความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพ่ือนำมาพัฒนาตำบล 
 

  ๔.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การเรียนรู้    คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น    มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย   สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่
เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
 

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

  ๖.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วม
คิด   ร่วมทำ   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๗.ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ 
 

  ๘.ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และระบบเกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรชีวภาพ   เพ่ือลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
  ๙. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
  ๑๐.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงาม
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน 4 
ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

     เป้าประสงค์ 
- เพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       
 เป้าประสงค์ 
 - เพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุขจากส่ิงแวดล้อมดี   สุขภาพดี   ชุมชนเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
          เป้าประสงค ์

- เพ่ือประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

          เป้าประสงค ์

- เพ่ือบุคลากรมีการพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ 

- เพ่ือประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

          เป้าประสงค ์

- ประชาชนมีอยู่ดีมีสุข มีรายได้ มีอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      เป้าประสงค์ 
- ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากส่ิงแวดล้อมดี  
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2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 

- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุม/ซ่อมแซม 

- ร้อยละของพ้ืนที่ตำบลคลองเรือมีน้ำประปาใช้เพ่ิมข้ึน 

- ร้อยละการขุดลอกคลองระหว่างหมู่บ้าน 

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน 

- ร้อยละของการจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการศึกษา 

- ร้อยละของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน 

- ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนม 

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
- ร้อยละของประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 

- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
- ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม 
- ร้อยละของบุคลากรได้รับโอการในการศึกษาดูงาน 
- ร้อยละของประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
- ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ 
- ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

- ร้อยละของประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ร้อยละของประชาชนตำบลคลองเรือสามารถบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 3 สาย 

- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพิ่มข้ึน จำนวนปีละ 3 สาย 

- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุม/ซ่อมแซม จำนวนปีละ 5 สาย 

- ร้อยละของพ้ืนที่ตำบลคลองเรือมีน้ำประปาใช้เพ่ิมข้ึน จำนวนปีละ 1 โครงการ  

- ร้อยละการขุดลอกคลองระหว่างหมู่บ้าน จำนวนปีละ 1 โครงการ  

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน จำนวนปีละ 1 โครงการ  

- ร้อยละของการจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการศึกษา จำนวนปีละ 1 โครงการ 

- ร้อยละของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน จำนวนปีละ 1 โครงการ 

- ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนม จำนวนปีละ 1 โครงการ 

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี  มากกว่า ร้อยละ 80 

- ร้อยละของประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มากกว่า ร้อยละ 80 

- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80 

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
- ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน มากกว่า ร้อยละ 80 

- ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ มากกว่า ร้อยละ 80 

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของบุคลากรได้รับโอการในการศึกษาดูงาน มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มากกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

- ร้อยละของประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนปีละ 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำนวนปีละ 1 โครงการ 

- ร้อยละของประชาชนตำบลคลองเรือสามารถบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล จำนวนปีละ 1 โครงการ 

- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
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2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ  
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาคน ชุมชน  สังคม  การศึกษา  การสาธารณสุขพัฒนาเด็กและเยาวชน  สตรี  สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ   คนพิการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานฝึกอบรม 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
 กลยุทธ์ที่ 2.5 จัดการศึกษาและพัฒนาการเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัด
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพการบริการต่างๆสนับสนุนให้ประชาชน
ร่วมคิด ร่วมทำ  ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชนโดย
สอดแทรกแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในทุกโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ฝึกอบรมให้ความรู้แกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๔.๔ การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความ
คิดเห็น เสริมสร้างความรู้สร้างความสามัคคีปองดองและสมานฉันท์ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๕ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตำบล 

กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาส่วนผสม 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และการเล้ียงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี 
เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 

กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๖.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ำเสีย   มลภาวะและภาพแวดล้อมต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒   การรณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เหมาะสม  
กลยุทธ์ที่ ๖.๓     ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  แหล่งท่องเที่ยว 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ประชาชน  ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างถนน  การ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เป็นต้น  

2. ด้านแหล่งน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง

หน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง และจัดหาภาชนะรองรับ
น้ำ เป็นต้น  

3. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่ม

เพ่ือสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 

4. ด้านสังคม  
    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้ดำเนินการพัฒนาสังคมซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้  

  4.1 ด้านสาธารณสุข    มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด การบริการด้าน
สาธารณสุข ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ำยาและสารเคมีต่างๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ ในการดำเนินการต่างๆ  
4.2  ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น การ
จัดงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้านประเพณีท้องถิ่นอำเภอวิหารแดงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 

ตำบลคลองเรือ 

  4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ   มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น   การแข่งขันกีฬา 
ระดับตำบลการแข่งขันกีฬาของหมู่บ้านและการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นโดยร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ  

5.5  ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป  
เช่นโครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  

4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆในตำบลเช่นการ 

ฝึกอบรม อพปร,การจัดซื้อและเปล่ียนสารเคมีดับเพลิงเป็นต้น 

4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุง่เน้นให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้สูงอายุ  
ได้มีโอกาสที่ดีข้ึน เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น  

4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น 

โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 
 

5. ด้านการเมืองการบริหาร   
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ 

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

       องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ   พัฒนา
ส่ิงแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้,สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกหญ้าแฝก 

7. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออำนวยความสะดวก

และความปลอดภัยแก่ประชาชน  ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างถนน  การ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เป็นต้น  

8. ด้านแหล่งน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง 

หน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง และจัดหาภาชนะรองรับ
น้ำ เป็นต้น  

9. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือ

สร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

               แผนผังยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   
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วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

   “ ตำบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม  ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น        
        พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 
 

น านโยบาย
ผูบ้รหิารและ
ภารกิจของ
อปทมา
ปฎิบติัให้
เกิดผล
สมัฤทธิ ์

ดแูลรบัผิดชอบ
การปฎิบติังาน
และบงัคบัการ
เป็นไปตาม
กฎหมาย 
เพื่อใหเ้กิด
ความสงบ
เรียบรอ้ยและ
เป็นธรรม 

จดัใหม้ีการดแูล
ป้องกนั ส่งเสรมิ
และช่วยเหลือ
ประชาชนชมุชนท่ี
ดอ้ยโอกาส  
เพื่อใหไ้ดร้บัการ
ดแูลในการ
ด ารงชีวติอย่าง
พอเพียง 

จดัใหม้ีการส่งเสรมิ 
อดุหนนุและสนบัสนนุ
งบประมาณหน่วยงาน
ราชการ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหส้มารถ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ป ร ะ ช า ช น ได้ รับ ก า ร
พัฒ นาด้านการศึกษ า
อย่างมีคุณ ภาพและมี
มาตรฐาน เป็นสงัคมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การเรียนรู ้  คิดเป็น  ท า
เป็น  แกปั้ญหาเป็น     มี
ช่ อ ง ท า ง รั บ รู ้ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ท่ี ทั น ส มั ย  
สามารถปรบัตวัต่อสภาพ
การท่ี เป ลี่ ยนแป ลงไป
และด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีคณุค่า 

 

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

   และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย   ปราศจากมลภาวะ
 

ปฎิบติัหนา้ที่ตาม
อ านาจหนา้ที่และ
กระทรวง ทบวง 
กรมหรือ
หน่วยงานอื่นของ
รฐัมอบหมายหรือ
ที่มีกฎหมาย
ก าหนด 

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

 

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

ประชาชนมีคุณภาพ
ชี วิ ต ท่ี ดี  มี อ า ชี พ 

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

ผู้ สู ง อ า ย ุ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
กา รดู แ ล เอา ใจใส่
อย่างทั่วถึง 
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ยทุธศาสตร ์

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

 

บริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ 

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

 

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

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

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
ระบบสาธารณปูโภค  
สาธารณปูการ  โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 

ยทุธศาสตรท์ี่   ๖       
  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  ๓     
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
ชมุชนการพฒันาสงัคม
และพฒันาเศรษฐกิจแบบ
ฐานราก 

 

ยทุธศาสตรท์ี่   ๒    
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
การศกึษาและการส่งเสรมิการ
ศาสนาการพฒันาการ
สาธารณสขุและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔    
ยทุธศาสตรด์า้นการ
พฒันาการบรหิารงาน การ
พฒันาบคุลากรและการ
บรกิารประชาชน  

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕          
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการ
เกษตรและส่งเสรมิเศรษฐกจิแบบ
พอเพียง 
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แนวทางการพฒันา 

๑.๒ ขยายการบรกิาร
ดา้นสาธารณปูโภค  
ไฟฟ้าประปา  
โทรศพัท ์ ใหท้ั่วถึงทกุ
หมู่บา้น  

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   
๑

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

๑
.๑      
จดัหา
บรกิา
ร
พืน้ฐา
นท่ี

๒.๑ พฒันาคนชมุชน  สงัคม  
การศกึษา  การสาธารณสขุ
พฒันาเด็กและเยาวชนสตรี
สงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุคนพิการ
งานพฒันาคณุภาพชีวติ  
งานฝึกอบรม 

๑.๑จดัหาบรกิาร
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่
การด าเนินชวีิตและ
ความเป็นอยูข่อง
ประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒   
 

๒.๒การรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยของชมุชนลด
อาชญากรรมและการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๒.๔  จดักิจกรรมสรา้ง 

ความสามคัคีและอนรุกัษ์
วฒันธรรมประเพณี 

 

๒.๓พฒันาสวนสาธารณะ
และการกีฬา 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  
 

  ๓ .๑   พัฒ นาฝีมื อใน
การประกอบอาชีพของ
ป ร ะ ช า ช น   ส่ ง เส ริ ม
อาชีพ การบริการต่างๆ
สนับสนุนให้ประชาชน
ร่ ว ม คิ ด   ร่ ว ม ท า  ใ ช้
หลักการมีส่วนร่วมและ
พึ่งพาตนเอง จัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่ม
ออมทรัพ ย์จัดลานค้า
ชุม ชน โด ย ส อ ด แ ท รก
แนวคิดเรื่องการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น
พึง่ตนเองในทกุโอกาส 

 



 

                                                                                                                                            33                    

                                                                                                                      
        

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

           

 

 

 

 

 

 

๔.๑  ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่พนกังานสว่นต าบล
และลกูจา้ง 

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔   
๑

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

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

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕   
๑

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

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

ยทุธศาสตรท์ี่  ๖  
๑

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

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

๕.๑ สง่เสรมิใหป้ระชาชน
ปฏิบติัตามแนวทาง
พระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง  ไรน่าสว่นผสม 

 
๔.๒ ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แกสมาชิกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลและ
ผูน้  า 

 

๔.๓ เผยแพรข่อ้มลู
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

 

๔.๕  เสรมิสรา้งความรู้
และจิตส านึกการมีสว่น
รว่มของประชาชนและ
ชมุชนในต าบล 

 

  ๔.๔  การจดัโครงการ  
อบต.สมัพนัธ ์  เยี่ยม
บา้นยามเย็น  

 

๖.๑ สง่เสรมิการอนรุกัษ์
ดินและน า้ปลกูจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนกัถึง
คณุค่าและมีสว่นรว่มใน
การเฝา้ระวงัป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาขยะน า้เสีย  
มลภาวะและ    
สภาพแวดลอ้มต่างๆ 

๖.๒การรณรงคใ์ห้
ประชาชนรกัการปลกู
ตน้ไมแ้ละดแูลใหมี้การใช้
ประโยชนท่ี์ดินใหเ้หมาะสม 

 

๖.๓  สง่เสรมิการลงทนุ
ดา้นการเกษตร การบรกิาร
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นการเกษตร 

 

  ๕.๒ สง่เสรมิใหป้ระชาชน
ท าการเกษตรอินทรีย ์ 
เกษตรชีวภาพและการ
เลีย้งสตัวล์ดการใชส้ารเคมี 
เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
จากสารพิษ 
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3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                               

                                  ศักยภาพของท้องถิ่นวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  SWOT  Analysis 
          (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

       จุดแข็ง 
  -    นโยบายผู้บริหารมีความชดัเจน 

-    สภาพพ้ืนที่สามารถทำการเกษตรได้หลากหลาย 

-    มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจได้ 
-    ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่สามารถส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าของท้องถิ่นได้ 
-    มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และ 

     แหล่งท่องเที่ยวได้ 
-    ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้า-ประปาส่วนภูมิภาคใช้มากกว่าร้อยละ 80 

-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

จุดอ่อน 

-    เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีทรัพยากรบุคคลน้อย 

-    ที่ตั้งหน่วยงานตั้งอยู่นอกชุมชนเมือง 
  -   งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนา 

  -  ขาดสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทำให้เยาวชนต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ทำให้เกิด 

                        ปัญหาด้านสังคม 

  -   ขาดแหล่งการสร้างงานในพ้ืนที่ 
  -   ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภค – บริโภค / ทำการเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ 

  -   ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน  

  -   ประชาชนให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

  -   ประชาชนไม่มีการพ่ึงพาตนเอง 
  -   ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ได้รับการพัฒนา 

  -   ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

โอกาส 

  -   เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเส้นทาง R3A สามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนได้ 
  -  ที่ตั้งของอบต.อยู่ในท้องที่ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งสามารถ 

                        พัฒนาด้านการค้า การลงทุนหรือการท่องเที่ยวได้               

อุปสรรค 

  -   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการจำกัดด้านการตั้งงบประมาณ  
  -   โครงสร้างของระบบการบริหารงานของราชการทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร 

                        จัดการ 
            -   ปัญหาภัยธรรมชาติและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 



                    . 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 iij  พแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ปี      (๒ฉบฉฉแ๕๖1 –  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ 02)๕๖4) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ปรับปรุงแผนพฒันาท้องถ่ิ 

 

นสี่ปี ครั้งท่ี ๒/2561 



บัญช รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                                                                              องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                                       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
         1. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 

แ             1.1 แผนงาน  จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๑ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บริเวณทางเขา้กลุ่มบ้าน 
นายบุญมา  แหยมนก   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

      หมู่ท่ี 1 

ตำบลคลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บริเวณทางเขา้กลุ่มบ้าน 
นางสมโภชน์  ทับสาร   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

     หมู่ท่ี 1 

ตำบลคลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 โครงการเทลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยตัน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

      หมู่ท่ี 1 

ตำบลคลองเรือ 

- - 500,000 

 

 

5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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แบบ  ผ.02 



 

 

 

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
4 โครงการขยายพร้อมวาง

ท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 
บริเวณทางเขา้กลุ่มบ้าน  
นายจารกึ   รถหว่ัน   

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ท่วม นำ้ขัง
ภายในตำบล
คลองเรือ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

สภาวะนำ้ท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

5 โครงการขยายพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 
บริเวณทางเขา้กลุ่มบ้าน 

 นายไพเราะ  อันดารา  

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ท่วม นำ้ขัง
ภายในตำบล
คลองเรือ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

สภาวะนำ้ท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

6 โครงการขยายพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 
บริเวณทางเขา้กลุ่มบ้าน 

 นายพร   ภู่ทอง  

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ท่วม นำ้ขัง
ภายในตำบล
คลองเรือ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

สภาวะนำ้ท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า
ซอยกลุ่มบ้านนางแดง   
ผลประเสริฐ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๑ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 50๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
8 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข้าซอยกลุ่มบ้าน นาย
สุรชัย  นำโชคสัมฤทธ์ิ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

9 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนเส้นหลักวิหาร
แดง-คลองไทร 

หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

      หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบลำคลองจนถึง
บ้านนายสวัสดิ์  ดาว
ดวงสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคันคลอง เข้า
ซอยกลุ่มบ้านนายบุญ
เกิด  ศาสตร์ทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

      หมู่ท่ี ๑ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 50๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

12 โครงการติดต้ังการ์ดเรล 

บรเิวณทางโค้ง บรเิวณ
คันคลองจากแท็งค์น้ำถึง
บ้านนายบุญเกิด   
ศาสตร์ทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

      หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการสัญจร 

ไป-มามากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
13 โครงการตดิตัง้การ์ดเรล 

บริเวณทางโค้ง ถึงบ้าน
นางม่วย  ดาราภูม ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

14 โครงการขยายเขตถนน
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
บริเวณกลุ่มบ้าน 

 นายศรีสุนันท์  บุญสา   

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วม นำ้ขังภายใน
ตำบลคลองเรือ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

สภาวะนำ้ท่วมขังลดลง กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑5 โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณกลุ่ม
บ้านนางลำดวน   ภู่ชง
แก้ว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 

 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนางพงศ์กร บุญทวี 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-
มา ของประชาชน 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขา้
ซอยบ้านนายสมศักดิ์  
ศรีมา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขา้
ซอยกลุ่มบ้านนางสาว 

บุญรอด  เพียรามโคตร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้าน 

นายสงวน  บัวทอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

20 โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซม ถนนเส้นสมาน
มติร-ซับเขมร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขา้
ซอยกลุ่มบ้านนายทม  
ทรัพย์สมบัติ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

22 โครงการปรับปรุงถนน
โดยเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ตกิคอนกรีต (ต่อ
จากของเดิมบริเวณหน้า
วัดสมานมติร) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เข้าซอยกลุ่มบ้าน 

นางเกศนิ ี บัวทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข้าซอยกลุ่มบ้าน 

นางทองคำ คงสำราญ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้าน 

นายออง  คำศรี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้าน 

นายสุภกร บุญทวี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณบ้าน
ผู้ใหญจ่ำรัส พรหมน้อย 
ถึงบริเวณบ้าน 

นางประชุม รอด
ประเสริฐ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 3 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 

 

50๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคลองจากบา้นนาง
สายบัว   บรรเทา ถึง
บ้านนางบุญช่วย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 หมู่ท่ี 3 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้าน 

นายสมัย พงษ์ภมร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 3 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

30 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นบ้านนางแต้ม  
วงษ์เพ็ง 

เพื่อเป็นการปรับปรุง
ถนนซ่อมแซมให้มี
สภาพใชง้านไดใ้ห้กับ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการสัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ได้รับปลอดภัยมาก
ขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนางหล้า  ขวัญอ่อน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- 

 

- 

 

- 700,000 700,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

32 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบริษัทเนทีฟฟูด้ 
จำกัด ถึงบริเวณบ้านนาง
จรูญ กรอกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- 

 

- 

 

700,000 700,000 700,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนายจำนง  ทศพร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- 

 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

 

 

700,000 700,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

34 โครงการถนนอัดบดลูกรัง 
บริวณบ้านนายกลม เช้ือ
แป้ง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณบ้านนางชมัด 
บุญมี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
36 โครงการขยายไหล่ทาง

บริเวณสองข้างทาง
จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
คลองเรือ ถึงกลุ่มบ้าน
นายหิรัญ  ขวัญอ่อน 

เพื่อเป็นการ
ขยายไหล่ทางให้
มคีวามสะดวก
ให้กับประชาชนท่ี
ใชเ้ส้นทางในการ
สัญจร  

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกลุ่มบ้านนาง
ระเบียบ  สุมารทอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากซอยกลุ่มบ้าน
จำนงค์ ฟาร์ม ถึง กลุ่ม
บ้านสุมนทิพย์  ฟาร์ม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

39 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมอัดบด 
ซอยกลุ่มบ้านแม่เฒ่า 
ถึงกลุ่มบ้านนางมะล ิ 
ลายคราม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นบ้านลุงเงิน  
แก้วคง 

เพื่อเป็นการปรับปรุง
ถนนซ่อมแซมให้มี
สภาพใชง้านไดใ้ห้กับ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการสัญจร 

หมู่ท่ี 4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ได้รับปลอดภัยมาก
ขึน้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

41 โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณแยกถนนยางคู่
ถึงบริเวณบริษัท 

ทศศินทร์ พอทเทอร่ี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

 
 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 
 

500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

42 โครงการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กลุ่มบ้าน
นายชำนาญ ไกรสร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
43 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  กลุ่ม
บ้านนางสาวหอมจันทร์   
พลิาเลิศ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

44 โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมขยายผิวจราจร
ลูกรัง บริเวณบ้านนาย
ภาสกร สมพงษ์ ถึงบริเวณ
สุดเขต อบต.คลองเรือ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนายธรรมศร  เลิศ
ชัยภูมิ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

46 โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หนา้วัดหนองไทร ถึง 
ประตูระบายน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
47 โครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนนลาดยางแอลฟัสตกิที่
มส่ีวนผสมของยางพารา
เส้นหลัก วิหารแดง-คลอง
ไทร บริเวณหมู่ท่ี 6 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

48 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเขา้วัดหนอง
ไทรถึงบ้านนางสำอางค ์
ยุติธรรม 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนางบุหงา  ทรัพย์สิน 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

50 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากประตูนำ้ออกสายบ้าน
นายจำรัส พรหมนอ้ย 

เพือ่เป็นการขยาย
ไหล่ทางให้มคีวาม
สะดวกใหกั้บ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการสัญจร  

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 

 

500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์  
ทองอินทร์ 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้าน 

นายวิชาญ  รื่นกาย 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มบ้านนางนภา  สงิห์
สุภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสน้
คันคลองหลังโรงเรียนวัด
หนองไทรถึงกลุ่มบ้าน 

นายมูล  เสาร์ท้าว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

55 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กต่อจากบรเิวณตรง
ข้ามอู่ ส.การช่างถงึบรเิวณ
หน้าครสิจักรวิหารแดง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
คันคลองหลังวัดหนองไทร
ถึงกลุ่มบ้านนายทอง   
รอดเมอืง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้านนายทว ี 
กมลทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนายจำลอง  ถึงบ้าน 
นายสุรินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม
บ้านนางปราณีต เสาร์ท้าว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
มคีวามปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
60 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มบ้านนางลัดดา  
ขำกระจ่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

61 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน 

หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

62 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
ขยายไหล่ทางเลียบคัน
คลอง บริเวณบ้านนาย
ไพรัตน์   ขำกระจ่าง 

เพื่อเป็นการขยาย
ไหล่ทางให้มคีวาม
สะดวกในการใช้
เส้นทาง  

หมู่ท่ี 7 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ 

สะดวก และมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 บริเวณกลุ่ม
บ้านนางเฉลยีว  สุด
บัณฑิต   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 7 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

64 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7
บริเวณกลุ่มบ้านนาง
ละเอยีด  พลอยงาม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 7 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน                ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

65 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
สุวทิย์   สุดใจ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณกลุ่ม
บ้านนางนงลักษณ์   
รอดประเสริฐ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

67 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
สมคิด   แสงสง่า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

-54- 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 8  บริเวณกลุ่มบ้าน
นาย ภริมย์   ดีสงวน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 8 บริเวณซอยกลุ่ม
บ้านนายสมนึก   สุดใจ   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 8 บริเวณกลุ่มบ้าน
นางนอ้ยหน่า   รัตนหทัย
หรรษา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน                ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

71 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตและถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 8 บริเวณขา้งกลุ่ม
บ้านนางพร  ชุนฮิม   

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร  
ไป-มา  

หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน                ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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. 
 



 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
72 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเขา้กลุ่มบา้นนาย
สมจิตร  ดวงจำปา 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

73 โครงการตดิตัง้การ์ด 

เรลบริเวณกลุ่มบ้าน
นายเชื้อ สุขเจริญ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

      หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

74 โครงการตดิตัง้การ์ด
เรล บริเวณกลุ่มบ้าน
นางสาวณัฐสุดา   
กลิ่นหอม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

      หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

75 โครงการปรับระดับ
ถนนบริเวณปากซอย
ร้านซักผ้า 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

-56- 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 

นางสมหมาย  แดงอุไร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 

 

500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เรียบคันคลอง เส้นหมู่
ท่ี 9-หมู่ท่ี 6  บริเวณ
บ้านนายประยูร  วเิศษ
ถึงนางสมจิตร  ลลีา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความใน
การสัญจร 

หมู่ท่ี 9-6 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 

 

๗๐๐,๐๐๐ 700,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ  
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

78 โครงการขยายสะพาน
พร้อมท่อระบายน้ำเส้น
หมู่ท่ี  9  และหมู่ท่ี 4   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 
4 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๓,0๐๐,๐๐๐ ๓,0๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ  
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

-57- 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้าน 

นายเทียน  กัญหา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
ธงชัย ยอดผล ถึงบ้าน
นายจำนอง สรอ้ยแสง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้านนาง
ก้าน หลักทอง ถึงกลุ่ม
บ้านนางเกลี้ยง กัญ
วเิศษ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

-58- 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
82 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายฉลอง  แพงสอน  

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นางสมนึก  มาลาแดง  

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายสมบัต ิ วงษ์จันที  

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคันคลองหนอง
ไทรบริเวณต่อจากบา้น
กลุ่มบ้านนางสมจิตร 
สีดา 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

-59- 

 

 

 

 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายจำปา  ศิลม่ัน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายอังการ  แพงสอน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้ากลุ่มบ้าน
นายพัน  จันทร์งาม  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

89 โครงการก่อสร้าง
พร้อมขยายเขตถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สองฝั่งถนนบริเวณ
กลุ่มบ้านผู้ใหญ่พรนภา  
ฉิมยาม ถึงสุดเขต 

หมู่ท่ี 9  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

-60- 

 

 



 

  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มบ้านนายระเด่น  
บุญท่วมถึงกลุ่มบ้าน 

นายเสน่ห์  กลิ่นแก้ว  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย
จำรัส  ร้อยพิมพ์ถึงกลุ่ม
บ้านนายมนัส  บุญมา  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

92 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกลุ่มบ้านนาย 

บุญมี  เภาดีถึงกลุ่มบ้าน 

นางนอ้ย  มาทำ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 ๗๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

93 โครงการขยายไหล่ทาง
เส้นเส้นคลองไทร-เขา
แก้ว 

 

เพื่อเป็นการขยาย
ไหล่ทางให้มคีวาม
สะดวกใหกั้บ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการ
สัญจร  

หมู่ท่ี ๙ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

-61- 

 



 

 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
94 โครงการก่อสร้างขยาย

ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสน้เส้น
วหิารแดง-คลองไทร 
บริเวณบ้านนางธติรัิตน์ 
สิริโอฬารวงศ์ ถึงบ้าน
นางมาลี กา้นพลู 

 

เพื่อเป็นการขยาย
ไหล่ทางให้มคีวาม
สะดวกใหกั้บ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางในการ
สัญจร  

หมู่ท่ี ๙ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

95 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เส้นวหิารแดง-คลอง
ไทร  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

96 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอลเวร์ิดบริเวณ
กลุ่มบ้านนายดอกดิน  
ก้านพูล  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

97 โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณบ้าน
นางทองสุก เพ็ชรสีม่วง
ถึงบริเวณหน้าบ้านนาย
มงคล เอ่ียมสะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

-62- 

 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
 หลัก 

98 โครงการตดิตัง้การ์ดเรล 

ซอยหนองผ่ำ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร 

      หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

99 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
หนา้บา้นนางปัญญา เทพ
สงเคราะห์ ถึงบริเวณหน้า
บ้านนางมาลี   ราจันทึก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร 

      หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

100 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายเขตถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำซอยบ้านวัง
กระทะถึงคลองสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี  9 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน                ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

101 โครงการปรับปรุงถนนดนิ 
ถนนลูกรัง เลยีบคันคลอง
สาธารณะพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ  หมู่ท่ี 10 จาก
กลุ่มบ้านนางจรุญ  ลี
ละออง ถึงกลุ่มบ้านนาย
ลิขติ เขียวสุภาพ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

 หมู่ท่ี 10                                                           
 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-63- 

 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
 หลัก 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 เส้นกลุ่มบ้านนาย
ประมาณ   รุ่งเรือง ถึงกลุ่ม
บ้านนางสำเนียง   
อนิเปีย  (ทำต่อ) 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 

 

 

7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยกลุ่มบ้านนางจรูญ  ลี
ละออง   

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

 หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 400,000 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  
104 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
กลุ่มบ้านนางสำรวย  ตัน
แก้ว  

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นแยกวัดคลองหัวชา้ง ถึง
กลุ่มบ้านนางแปน้  ตรวีงษ์   

  

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 7๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา มากขึน้ 

กองช่าง 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

-64- 

 

 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 หลัก 

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ตกิ) 
ท่ีมีส่วนผสมของยางพารา
เส้นแยกวัดคลองหัวชา้ง ถึง 
แยกเขาแก้ว หมู่ท่ี 4  เสน้ไป 
หมู่ 9 คลองไทร 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 7๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
107 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนถนนลาดยาง (แอส
ฟัสท์ตกิ) ท่ีมีส่วนผสมของ
ยางพาราเส้นหลักหมู่ท่ี 10 
วัดคลองหัวช้างถึงแยกเขา
แก้ว  

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 700,000 7๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

108 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยกลุ่มบ้านผูใ้หญ่สังวาลย์  
คชประเสริฐ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

 หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

-65- 

 

 

 

 



 

 

ที่ โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 
 หลัก 

109 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง กลุ่มบ้าน
นายแสงสุรีย์ จันทา 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

110 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง กลุ่มบ้าน 

นายบุญธรรม ประตู
นิล 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

111 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังเลียบคัน
คลองหัวชา้งต้นทาง
ถนนคลองหัวช้าง-
ห้วยกรวด 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

 

- - 500,000 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา มากขึน้ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - - 26,400,000 62,900,000 62,900,000   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
112 โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายนำ้
ล้นบริเวณ  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 

หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 300,000 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้
ใชใ้นการ 
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

113 โครงการขยายท่อเมน
ประปาบริเวณบ้าน 

นายสวัสดิ์ ดาวดวง
สุวรรณ์ 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้
ใชใ้นการ 
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

114 โครงการขยายพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1
จากปากซอยถึงท้ายซอย
ตัน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วม นำ้ขังภายใน
ตำบลคลองเรือ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมนีำ้
ใชใ้นการ 
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

115 โครงการตดิตัง้ไฟ
สาธารณะบริเวณกลุ่ม
บ้านนางแดง  ผล
ประเสริฐ 

เพื่อติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทางถนน
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

116 โครงการตดิตัง้ไฟ
สาธารณะบริเวณกลุ่ม
บ้านนางบังเอญิ  ศรุติ
โกสุม 

เพื่อติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทางถนน
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

117 โครงการตดิตัง้ไฟ
สาธารณะบริเวณกลุ่ม
บ้านนางพร  ซื่อสัตย์ 

เพื่อติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทางถนน
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
118 โครงการขุดลอกกำจัด

วัชพชืบริเวณลำคลอง  
เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ท่วมและนำ้ขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

  หมู่ท่ี 1 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทาง
ภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

119 โครงการขยายเขต
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
บริเวณกลุ่มบ้าน 

นายบุญเลิศ   สนทิกุล 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ท่วมและนำ้ขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทาง
ภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

120 โครงการขยายเขต
ประปาพร้อมวางท่อเมน
ประปาเส้นข้างบ้านนาง
ทองสุก  คำแพง 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ประปาให้
เพยีงพอและเขา้ถึง
ทุกหลังคาเรือน 

หมู่ท่ี ๒ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทาง
ภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

121 โครงการขยายเขต
ประปาพร้อมวางท่อเมน
ประปาสองข้างทางจาก
แท็งค์น้ำประปาหมู่ท่ี 3 

ถึงบริเวณโรงขนมจีน 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ประปาให้
เพยีงพอและเขา้ถึง
ทุกหลังคาเรือน 

หมู่ท่ี ๓ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมี
นำ้ประปาใช้ทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

122 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมตดิตัง้ถัง
แชมเปญ บริเวณโค้ง
ก่อนถงึซอยโรงขนมจีน 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ประปาให้
เพยีงพอและเขา้ถึง
ทุกหลังคาเรือน 

หมู่ท่ี ๓ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมี
นำ้ประปาใช้ทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
123 โครงการขุดลอก

กำจัดวัชพชืบริเวณ
จากด้านหลังประตู
ระบายน้ำตลอดเส้น 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำท่วม
และนำ้ขังภายในตำบล
คลองเรือ 

หมู่ท่ี ๓ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทาง
ภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

124 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายนำ้ล้น  พรอ้ม
ตดิตัง้ประตูปิดเปิดน้ำ 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี 3 

ตำบลคลองเรือ 

- - 300,000 3๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใช้
ในการ อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

125 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายเก็บกักนำ้บริเวณ
คลองหนองไทร 

หมู่ท่ี 3 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี 3 

ตำบลคลองเรือ 

- - - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใช้
ในการ อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

126 โครงการตดิตัง้ป้าย
และสัญญาณไฟ
จราจร  บริเวณทาง
แยกกลุ่มบ้านสำล ี 
ไมแ้ดง 

เพื่อติดต้ังป้ายสัญญาณ
ไฟจราจร เตือน
อันตราย บริเวณทาง
โค้งใหกั้บประชาชน 

หมู่ท่ี 3 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๑4๐,๐๐๐ ๑4๐,๐๐๐ ๑4๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๑27 โครงการขยายและ

ตดิตัง้เสียงไร้สาย
บริเวณศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์/
การรับฟังและ
การแจ้งขอ้มูล
ข่าวสารให้
ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 3 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 1๐0,000 1๐0,000 ประชาชน ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆได้
ทันเหตุการณ์และ
ท่ัวถึงทุกหลังตาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

128 โครงการขยาย
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำจากกลุ่ม
บ้านนายสมัย  
พงษ์ภมร  ถึง
บริเวณป้ายท่ีทำ
การผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ท่วมและนำ้ขัง
ภายในตำบล
คลองเรือ 

หมู่ท่ี ๓ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทางภาวะน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

129 โครงการตดิตัง้
ป้ายและสัญญาณ
ไฟจราจร  บริเวณ
ทางโค้งหมู่ท่ี ๓  
ถึงโรงขนมจีน 

เพื่อติดต้ังป้าย
สัญญาณไฟ
จราจร เตอืน
อันตราย บริเวณ
ทางโค้งใหกั้บ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 3 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๑4๐,๐๐๐ ๑4๐,๐๐๐ ๑4๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

130 โครงการตดิตัง้
สัญญาณไฟจราจร  
พร้อมป้ายสัญญาณไฟ
จราจร จากบริเวณหมู่
ท่ี  3  จนถึงบริเวณ 

หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา 
ช่วงเวลากลางคืน 

หมู่ท่ี 3,6 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑31 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
เก็บกักนำ้บริเวณกลุ่ม
บ้านนายจำนงค์   
ทศพร 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ช้
ในการอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

132 โครงการขุดลอกลา้ง
ลำรางทำความสะอาด
บริเวณขา้งถนนหนา้
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลคลองเรือ 

เพื่อทำความสะอาด
ลำรางบริเวณขา้ง
ถนนหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลคลอง
เรือ ให้น้ำไหลผา่นได้
สะดวกมากขึ้น 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำราง 
 

 

ลำรางบริเวณขา้ง
ถนนหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลคลอง
เรือ  สะอาด  นำ้ไหล
ผ่านสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

๑33 โครงการขยายท่อเมน
ประปา กลุ่มบา้น 

นายกลม เช้ือแป้ง 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนนำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

134 โครงการขยายท่อเมน
ประปา กลุ่มบา้น 

นายชาติ ชูนาม 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนนำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

135 โครงการขยายท่อเมน
ประปา กลุ่มบา้น 

นายสุดใจ เย็นทรวง 

 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนนำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

136 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บ่ อ
บาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ บริเวณบ้าน 

นายสมศักดิ์ ขันแก้ว 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนนำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - 75๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

137 โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถังเก็บนำ้แซมเปญ
และสร้างระบบถัง
กรองนำ้ประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ท่ี ๔ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 

 

 

ประชาชน ประชาชนมนีำ้
ในการอุปโภค
และบริโภคท่ี
เพยีงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

138 โครงการขุดลอก
กำจัดวัชพชืบริเวณ
อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว
และบริเวณคลอง
ห้วยกรวด หมู่ท่ี 4 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชือ่างเก็บนำ้เขา
แก้ว ให้ประชาชนมนีำ้
สะอาดไวใ้ชแ้ละ
สะดวกต่อการสูบนำ้ไว้
บริโภค-อุปโภค ใน
ตำบลคลองเรือ 

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้
สะอาดไวใ้ชต่้อ
การบริโภคและ
อุปโภค ใน
ตำบล 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

139 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล
แบบถังแซมเปญ
บริเวณบ้านนาย
สำราญ พงษ์ใหญ่  

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
พร้อมตดิตัง้ถังแซม
เปญให้กับประชาชนได้
มนีำ้ใช ้

  หมู่ท่ี ๔ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้
ในการอุปโภค
และบริโภคท่ี
เพยีงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

-74- 

 

 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
140 โครงการขยายเขต

พร้อมวางท่อระบาย
นำ้จากกลุ่มบ้านนาย
สนอง  เจรญิสุข  ถึง
ประตูระบายน้ำกลุ่ม
บ้านนายละมูล  โค
บุตร 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วมและน้ำขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทาง
ภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

141 โครงก่อสร้างขยาย
ท่อ PVC จุดเร่ิม
บริเวณร้านสมหวัง
คาร์แคร์ ถึงบริเวณ
บ้านนายนยิม นิยา 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนนำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภคท่ีเพยีงพอ 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

142 โครงการขุดลอก
คลองสเีสียดและ
กำจัดวัชพชืในบึง
หนองแบน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วมและนำ้ขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทาง
ภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑43 โครงการขยายท่อ
เมนประปา กลุ่ม
บ้านนายเบีย้ว ดวง
สะพาน 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนนำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

  หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 400,000 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้
สะอาดไวใ้ชต่้อ
การบริโภคและ
อุปโภค ในตำบล 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

144 โครงการเจาะถนน
พร้อมขยายเขตวาง
ท่อระบายน้ำกลุ่ม
บริเวณบ้านนางปุ่น  
วงษ์คำสอน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วมและนำ้ขัง
ภายในตำบลคลอง
เรือ 

หมู่ท่ี ๕ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบทางภาวะ
นำ้ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

145 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล
แบบถังแซมเปญ
บริเวณบ้านนายคูณ  
พรเงิน  

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
พร้อมตดิตัง้ถัง
แซมเปญให้กับ
ประชาชนได้มนีำ้ใช ้

  หมู่ท่ี 5 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ในการ
อุปโภคและบริโภคท่ี
เพยีงพอ 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

146 โครงการตดิตัง้เสียง
ไร้สายบริเวณกลุ่ม
บ้านนายช่วย อุปะระ 

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์/
การรับฟังและการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 1๐0,000 1๐0,000 ประชาชน ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ได้ทันเหตุการณ์และ
ท่ัวถึงทุกหลังตา
เรือน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

147 

 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมตดิตัง้
ถังแชมเปญ บริเวณ
เรียบคันคลองบ้าน
นางสำอาง ยุตธิรรม 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ประปาให้
เพยีงพอและเขา้ถึง
ทุกหลังคาเรือน 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมี
นำ้ประปาใช้ทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

148 โครงการขยายถนน
พร้อมวางท่อระบาย
นำ้บริเวณขา้ง
โรงเรียนหนองไทร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

149 โครงการตดิตัง้ไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ
ซอยกลุ่มบ้านนาย
บุญ ปานหม่อน 

เพื่อติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างสาธารณะ 

  หมู่ท่ี 6 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทาง
ถนนมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

150 โครงการตดิตัง้ป้าย
และสัญญาณไฟ
จราจร  บริเวณทาง
โค้งกลุ่มบ้านนาง
สำอางค์  ยุติธรรม 

เพื่อติดต้ังป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตอืนอันตราย บริเวณ
ทางโค้งใหกั้บ
ประชาชน 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๑4๐,๐๐๐ ๑4๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
151 โครงการตดิตัง้ป้าย

และกระจกพรอ้ม
สัญญาณเตือน
อันตราย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายวนัิย   
วงษ์สมบูรณ์ 

เพื่อตดิตัง้ป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตอืนอันตราย 
บริเวณทางโค้งให้กับ
ประชาชน 

หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

152 โครงการขุดลอก
กำจัดวัชพชืเส้นข้าง
วัดหนองไทร  

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมและนำ้ขังให้ลำ
คลองสะอาดน้ำไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี ๖ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก 
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

153 โครงการซ่อมแซม
ฝายนำ้ล้นบริเวณ
กลุ่มบ้านนางเจริญ  
แดงสมสะอาด 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-บริโภค 

  หมู่ท่ี 7 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใช้
ในการ อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

154 โครงการขยายท่อ
เมนประปา กลุ่มบา้น 

นายเปือย ดวง
พะพาน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภคและบริโภค 

  หมู่ท่ี 7 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมนีำ้ใช้
ในการ อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

155 โครงการตดิตัง้ป้าย
และสัญญาณไฟ
จราจร  บริเวณกลุ่ม
บ้านนางลัดดา  โคก
เย็น 

เพื่อตดิตัง้ป้าย
สัญญาณไฟ
จราจร เตอืน
อันตราย ให้กับ
ประชาชน 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - ๑4๐,๐๐๐ 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

156 โครงการซ่อมแซมฝาย
นำ้ล้นบริเวณบ้าน 

นายเส็ง บุตรสิน 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้
ใชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 300,000 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

157 โครงการซ่อมแซม
ขยายสะพานบริเวณ
บ้านนางนุชรี เอี่ยมยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

  หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

-79- 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
158 โครงการขุดลอก

กำจัดวัชพชืจาก 

หมู่ท่ี ๗ ถึง หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหา
นำ้ท่วมและนำ้ขังให้
ลำคลองสะอาดน้ำ
ไหลสะดวก 

  หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

159 โครงการตดิตัง้
สัญญาณไฟจราจร
เตอืนอันตราย
บริเวณทางโค้ง
พร้อมกระจกโค้ง
ตดิตัง้  บริเวณทาง
แยกหมู่ท่ี 7 

เพื่อตดิตัง้ป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตอืนอันตราย 
บริเวณทางโค้ง
ให้กับประชาชน 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

160 โครงการตดิตัง้
สัญญาณไฟจราจร
เตอืนอันตราย
บริเวณทางโค้ง
พร้อมกระจกโค้ง
ตดิตัง้  บริเวณกลุ่ม
บ้านนางจ็กจั่น    
สังข์นอ้ย 

เพื่อตดิตัง้ป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตอืนอันตราย 
บริเวณทางโค้ง
ให้กับประชาชน 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

                                                                                                            

 

-80- 

 

 

 



 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

161 โครงการตดิตัง้สัญญาณ
ไฟจราจรเตอืนอันตราย
บริเวณทางโค้งพร้อม
กระจกโคง้ตดิตัง้  บริเวณ
กลุ่มบ้านนางอัมรา  ราม
พชิัย 

เพื่อตดิตัง้ป้าย
สัญญาณไฟจราจร 
เตอืนอันตราย 
บริเวณทางโค้งให้กับ
ประชาชน 

หมู่ท่ี ๗ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

162 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงดันต่ำ
บริเวณ กลุ่มซอยบ้านนาย
พุฒ  บุญเรืองถึงหน้าวัด
คลองยาง   

เพื่อขยายเขตไฟฟา้
ให้ท่ัวถึงทุกหลังคา
เรือน 

  หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนในตำบล
คลองเรือมีไฟฟา้
ส่องสว่างทุก
หลังคาเรือน 

 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

163 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลแบบถังแซม
เปญบริเวณบ้านนายนภิณ 

พานทอง 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
พร้อมตดิตัง้ถังแซม
เปญให้กับประชาชน
ได้มีน้ำใช ้

  หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภคท่ีเพยีงพอ 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

164 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมตดิตัง้ถัง
แชมเปญ บริเวณบ้านนาง
พัณญ์นภิา ธวัฒน์อุดม
ฤทธ์ิ 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
นำ้ประปาให้
เพยีงพอและเขา้ถึง
ทุกหลังคาเรือน 

  หมู่ท่ี 8 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมี
นำ้ประปาใช้ทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

-81- 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
165 โครงการขุดลอกกำจัด

วัชพชืบริเวณกลุ่มบ้านนาย
สมคิด  แสงสงา่ 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมและนำ้ขังให้ลำ
คลองสะอาดน้ำไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก 
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

166 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพชืบริเวณเส้นหนา้วัด
คลองยางจนถึงสุดเขตติด
กับตำบลวิหารแดง 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมและนำ้ขังให้ลำ
คลองสะอาดน้ำไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก 
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

167 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพชืบริเวณคลองหนา้
บ้านนายเชื้อ สุขเจรญิ 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมและนำ้ขังให้ลำ
คลองสะอาดน้ำไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 400,000 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก 
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
168 โครงการขยายเขต

พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ซอยกลุ่มบ้านนางเรือง
อุไร  คำสวัสดิ ์ถึง 
บริเวณหน้าปากซอย 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

169 โครงการขยายเขต
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
บริเวณกลุ่มบ้านนาง
ประไพ  ทองประดับ 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

170 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ตดิตัง้ถังเชม
เปญพร้อมถังกรอง 
บริเวณบ้านนางจำลอง   
คลองตาเคยีน   

เพื่อให้ประชาชน
มนีำ้ไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

171 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ตดิตัง้ถังเชม
เปญพร้อมถังกรอง 
บริเวณบ้านนายสมคดิ  
แสงสง่า   

เพื่อให้ประชาชน
มนีำ้ไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

172 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะบริเวณกลุ่ม
บ้านซอยชักผ้าถึงบ้าน
นายไพรินทร์ เสาร์ท้าว 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟา้ให้ท่ัวถึงทุก
หลังคาเรือน 

หมู่ท่ี  ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 ประชาชน 

 

ประชาชนในตำบล
คลองเรือมีไฟฟา้
ส่องสว่างทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
173 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาล ตดิตัง้ถังเชม
เปญพร้อมถังกรอง 
บริเวณบ้านนายสมนึก  
สุดใจ  

เพื่อให้ประชาชนมี
นำ้ไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี ๘ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

174 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ตดิตัง้ถังแซม
เปญพร้อมถังกรอง 
หมู่ท่ี 9    

เพื่อให้ประชาชนมี
นำ้ไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 9 และ     
 หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

175 โครงการขยายเขต
พร้อมวางท่อระบาย
นำ้ บริเวณกลุ่มบ้าน
นายมูล  ป่ินแก้ว ถึง 
บริเวณหน้าโรงสโีชค
ทวี 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ
ท่วม นำ้ขัง 

หมู่ท่ี ๙ 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ประชาชน สภาวะนำ้ท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

176 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ทดนำ้บริเวณกลุ่มบ้าน
นายสาย  ศรีมาลา 

เพื่อเก็บกักนำ้ไวใ้ช้
ในการอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี 9 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การ อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
177 โครงการขุดลอก

กำจัดวัชพชืบริเวณ
เส้นคลองวัดเก่า
คลองไทร เส้นคลอง
ไทร - หนองไทร 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมและนำ้ขังให้ลำ
คลองสะอาดน้ำไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก  
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

178 โครงการขุดลอก
กำจัดวัชพชืบริเวณ
เส้นคลองหว้ยกรวด
บริเวณหมู่ท่ี 9 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมและน้ำขังให้ลำ
คลองสะอาดน้ำไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก 
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

179 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล
แบบถังแซมเปญ
บริเวณบ้านนาง
ประทปี  แพงคำสอน 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
พร้อมตดิตัง้ถังแซม
เปญให้กับประชาชน
ได้มีน้ำใช ้

  หมู่ท่ี 9 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใน
การอุปโภคและ
บริโภคท่ีเพยีงพอ 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

180 โครงการข ุดลอกคลอง
สาธารณะประโยชน์ คลอง
หัวช้าง หมู่ท่ี 10 

(ต่อ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

181 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ำ  ฝายนำ้ล้น  บริเวณ
ซอยบ้านนายแสงสุรีย์ 

จันทา 

เพื่อให้มีนำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

182 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
นำ้  ฝายนำ้ล้น  บริเวณ
บ้านนายประเชิญ  จันทา 

เพื่อให้มนีำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

183 โครงการข ุดลอกลำราง
บริเวณกลุ่มหลังบ้านร้อย
ตำรวจตร ีบรรจง  บุญ
จันทร์ 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหา
นำ้ท่วมและนำ้ขัง
ให้ลำคลอง
สะอาดนำ้ไหล
สะดวก 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 400,000 400,000 400,000 ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก ลำ
คลองสะอาด 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

184 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณ
กลุ่มบ้านนายใบ 
กวยเมี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

185 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณ
กลุ่มบ้านนางเนียร  
จันทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

186 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมตดิตัง้
ถังแซมเปญ บริเวณ
กลุ่มบ้านนางแปน้  
ตรีวงษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไวใ้ชใ้นการ
อุปโภค-บริโภค 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 400,000 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

187 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำ  ฝายน้ำ
ล ้น  บร ิ เวณบ้าน
นายหยุด   
แช่มประเสริฐ 

เพื่อให้มนีำ้ไวใ้ชใ้น
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนมนีำ้ใชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

188 โครงการขุดลอกบ่อนำ้
ตื้นบริเวณบ้านป้า
ลำใย สอนพราม 

เพื่อขุดบ่อน้ำท่ีต่ืน
เขินให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นสำหรับใชใ้น
การอุปโภค-
บริโภค 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

มนีำ้ใชท่ี้เพยีงพอ กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

189 โครงการขุดลอกกำจัด
วัชพชื จากหมู่ท่ี 5  
บ้านยางคู่ ถึงบริเวณ
ประตูนำ้หมู่ท่ี 9 

เพื่อขุดลอกกำจัด
วัชพชืแก้ไขปัญหา
นำ้ท่วมและนำ้ขัง
ให้ลำคลองสะอาด
นำ้ไหลสะดวก 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ลำคลอง 
 

 

นำ้ไหลสะดวก 
ลำคลองสะอาด 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

190 โครงการตดิตัง้เสียงไร้
สายบริเวณกลุ่มบ้าน
นายสมพงษ์  ปัญโญ 

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์/
การรับฟังและการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชน
รับทราบข่าวสาร
และการ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆได้ทัน
เหตุการณ์และ
ท่ัวถึงทุกหลังตา
เรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

191 

 

โครงการตดิตัง้ไฟส่อง
สว่างสาธารณะบริเวณ
กลุ่มบ้านนายมนู    
เขียวสุภาพ 

 

เพื่อติดต้ังไฟฟา้
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

  หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยทางถนน
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

192 โครงการตดิตัง้เสียงไร้
สายบริเวณกลุ่มบ้าน
นายสังวาลย์  
คชประเสริฐ 

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์/
การรับฟังและการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 1๐0,000 1๐0,000 ประชาชน ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ได้ทันเหตุการณ์และ
ท่ัวถึงทุกหลังตา
เรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

193 โครงการปรับภูมิทัศน์ 
ถนนเส้นยางคู่-คลอง
หัวช้าง 

เพื่อภูมทัิศน์ท่ี
สวยงาม 

หมู่ท่ี 5- 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ได้ทันเหตุการณ์และ
ท่ัวถึงทุกหลังตา
เรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

194 โครงการขุดเจาะ
บาดาลกลุ่มบา้นนาย
โพธ์ิ บุญยรัตน์พันธ์ 

 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ระบบนำ้ 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใช้
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

195 โครงการขยายท่อเมน
ประปาบริเวณกลุ่ม
บ้านนายชา  เขยีว
สุภาพ 

 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
ระบบนำ้ประปา 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมนีำ้ใช้
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

196 โครงการตดิตัง้ไฟส่อง
สว่างสาธารณะ
บริเวณเลียบคันคลอง 

 

 

เพื่อติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่างสาธารณะ 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- 

 

- - 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ทางถนนมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

197 โครงการตดิตัง้ไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ
บริเวณกลุ่มบ้านนาง
จรูญ  ลีละออง  
 

เพื่อตดิตัง้ไฟฟา้
ส่องสว่าง
สาธารณะ  

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ทางถนนมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

198 โครงการตดิตัง้เสียง
ไร้สายบริเวณกลุ่ม
บ้านนางบุญเรือง  
นครคง 

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์/
การรับฟังและ
การแจ้งขอ้มูล
ข่าวสารให้
ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - - 1๐0,000 1๐0,000 ประชาชน ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆได้ทัน
เหตุการณ์และ
ท่ัวถึงทุกหลังตา
เรือน 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

199 โครงการตดิตัง้ป้าย
บอกทาง เส้นทาง
การท่องเท่ียวโฮมส
เตย์ เสน้วหิารแดง-
คลองไทร ถึงเส้น
บ้านยางคู่-คลองหัว
ชา้ง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

หมู่ท่ี 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา
สะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 รวม       199        โครงการ - - 10,420,000 34,110,000 34,110,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
2. ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสรมิการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

 2.1  แผนงานการพัฒนาคน  ชุมชน  สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  พัฒนาเด็กเยาวชน  สตร ี สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ   งานพัฒนาคุณภาพชีวิต   
         งานฝึกอบรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 2563 ๒๕๖4 2565 

1 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนท่ี 

ประสบภัย 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

 

ประชาชนได้รับการ 

ช่วยเหลอื 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

2 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จากอัคคีภัย,อุทกภัย
,วาตภัย,แผ่นดินไหว
และโคลนถล่มภายใน
ตำบลคลองเรือ  
 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยพร้อมฝึกอบรม
เจ้าหนา้ที่และ
พนักงานทอ้งถิ่นใน
การป้องกัน
อัคคีภัย,อุทกภัย
,วาตภัย,
แผ่นดินไหวและ
โคลนถล่มภายใน
ตำบลคลองเรือ 

เจ้าหนา้ที่และ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

อบต.คลองเรือ 

- - ๕๐,๐๐๐ 50,000 ๕๐,๐๐๐ เจ้าหนา้ที่ศูนย์
และพนักงาน
ท้องถิ่น 

เจ้าหนา้ที่ศูนย์ อปพร.
และพนักงานท้องถิ่นมี
ความพร้อมในการ
เตรียมการและการ
ป้องกันสาธารณภัยใน
ตำบลคลองเรือ 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

-92- 

 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

3 โครงการปกปอ้ง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ   

เพื่อจัดโครงการ
ปกปอ้งสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็น
การพทัิกษ์รักษาไว้ซึ่ง
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์อันเป็น
ท่ียึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน เช่น 
โครงการจิตอาสา 
โครงการอบรม
ประชาธิปไตย เป็นต้น 

ประชาชน 

ตำบลคลอง
เรือ 

- - ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมมือ
ร่วมใจปกปอ้ง
สถาบัน 

พระมหากษัตริย์ซึ่ง
เป็นสถาบันสำคัญ
ของชาติ   

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการพัฒนา
ระบบ
อนิเตอร์เน็ต
ภายในสำนักงาน
และเครอืข่าย
อนิเตอร์เน็ต
ตำบลเพื่อ 
รองรับประชาคม
อาเซียน 

เพื่อบริการอนิเตอร์เน็ต
ภายในตำบลใหไ้ด้รับ
การบริการอย่างท่ัวถึง 
สำหรับรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

จำนวน   ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลอง
เรือ 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนตำบล
คลองเรือ เข้าถึง
ระบบอนิเตอร์เน็ต
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ทันเหตุการณ์มาก
ขึน้ 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

5 

 

โครงการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อพัฒนาบทบาท
สตรีและครอบครัวใน
ตำบลคลองเรือด้าน
ต่างๆ ให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นท่ี
รวมถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
บทบาทสตรี 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - 10๐,๐๐๐ 100,000 100,000 สตรีตำบล
คลองเรือ 

สตรีตำบล
คลองเรือทราบ
ถึงบทบาท
หนา้ที่ของสตรี
การสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชกิ
ในครอบครัว  

กองสวัสดกิาร
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  6 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พษิสุนัขบ้าตาม
พระปณธิาน  
ศาสตราจารย์ 
สมเด็จพระเจ้านอ้ง
นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยและตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

   จำนวน  ๑๐   
      หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชน
ปราศจากโรค
พษิสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

7 โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลอืดออก 

เพื่อกำจัดยุงลายและ
ป้องกันไข้เลือดออก 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชน
ปลอดภัยและ
ห่างไกล
ไข้เลอืดออก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 
8 โครงการ

ยกระดับคุณภาพ
ชวีติและพัฒนา
ระบบสวัสดกิาร
และเพิ่ม
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชวีติผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ   ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้มีรายได้
นอ้ย กลุ่มสตรี 
และผู้ดอ้ยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ช่วยเหลอื ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ   ผู้ป่วย
เอดส์และกลุ่มผู้ป่วย
เรือ้รัง ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมดา้นอาชีพ  
ด้านคหกรรม  ด้าน
เกษตร  ด้าน
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยเอดส์ 

กลุ่มผู้เรือ้รัง 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พกิาร 

ผู้ป่วยเอดส์และ
กลุ่มผู้ป่วย
เรือ้รัง  ได้รับ
การช่วยเหลอื
และมีความรู้
ด้านอาชพี
รองรับ 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2564 

9 โครงการก่อสร้างร้ัว
อบต.ป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก,ป้าย
ท่ีทำการอบต. 

เพื่อกำหนด
ขอบเขตสถาน
ท่ีต้ังให้มคีวาม
ชัดเจน 

 มคีวาม
ปลอดภัยและ
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำตำบล 

คลองเรือ 

 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 700,000 700,000 ประชาชน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

ประชาชนทราบ
สถานท่ีต้ัง  เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

10 โครงการสนับสนุน
การดำเนนิงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงระดับ
ครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและระดับ
องค์กร 

เพื่อสนับสนุน
การดำเนนิงาน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพยีงระดับ
ครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและระดับ
องค์กร 

ประชาชน 

ตำบลคลองเรือ 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้ใช้ 
ชวีติตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

11 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตำบล
คลองเรือ 

เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ชุมชนของ
องค์การบริหารส่วน   
ตำบลคลองเรือ    

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

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

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

12 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
คลองเรือ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และแสดงความ
คิดเห็น 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

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

เด็กและ
เยาวชนกล้า
แสดงออก
และแสดง
ความคิดเห็น 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

13 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคขาด
สารไอโอดนี 

เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดนี 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชน
ปลอดจาก
โรคขาดสาร
ไอโอดนี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงาน
ท่ี 

เกี่ยวข้อง 
14 โครงการ 

“โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลคลองเรือ” 
เสริมพลังวัย
เกษยีณพ่ึงตน 

 

 

 

เพื่อจัดตัง้โรงเรียน
ผู้สูงอายุเสริมสร้าง
พลังวัยเกษยีณ
พึ่งตนเอง โดยจัดให้มี
การส่งเสริมกิจกรรม
สันทนาการท้ังดา้น
ร่างกายและจิตใจ 

 

ผู้สูงอาย ุ - - 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุวัน
เกษ๊ยณได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้รับการ
พัฒนาทาง
ร่างการและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - - 1,780,000 1,780,000 1,780,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
              ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

     ๒.๒   แผนงานการพัฒนา  การรักษาความสงบเรยีบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

15 

 

โครงการศูนย์ต่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติดตำบล
คลองเรือ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซือ้ยา,ตรวจหา
สารเสพติด,ป้องกัน
และปราบรามผู้เสพ
ยาเสพติด 

ตำบลคลองเรือ 

ท้ัง   ๑๐  หมู่ 
- - 10๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

ประชาชน 
เยาวชน และผู้
ตดิสารเสพติด
ได้รับการ
บำบัดและ
ช่วยเหลอื 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

16 โครงการจัดตั้งศูนย์  
อปพร.ตำบลคลองเรือและ
โครงการฝกึอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รวมท้ังซ้อมแผนป้องกันสา
ธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอันเนื่องมาจาก
อัคคีภัย  

เพื่อให้ศูนย์ อปพร.
ตำบลคลองเรือมี
ความพร้อมในการ
ช่วยเหลอืตัวเองและ
ผู้อ่ืนได ้

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ
และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 120,000 120,000 อาสาสมัคร 

 

 

อาสาสมัคร
ได้รับความรู้  
ความ 

เข้าใจและ
สามารถ 

ช่วยเหลอืผู้อ่ืน
ได ้

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

17 โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏบัิตกิารจิตอาสาภัย
พบัิต ิประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ 
ประจำปงีบประมาณ 
2563 

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบัิตหินา้ที่ให้แก่ชุด
ปฏบัิตกิารจิตอาสา
ภัยพบัิต ิให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัย 

ตำบลคลองเรือ 

ท้ัง   ๑๐  หมู่ 
- - 100,000 100,000 100,000 อาสาสมัคร อาสาสมัครมคีวามรู้

ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัย 

สำนักปลัดฯ 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

18 

 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น
เทศกาลสงกานต์   
เทศกาลปีใหม่ 

ตำบลคลองเรือ 

ท้ัง   ๑๐  หมู่ 
- - 5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน 

 

 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงา 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

19 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมตำบล
คลองเรือ  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
ตำบลคลองเรือ     
 

ตำบลคลองเรือ 

ท้ัง  ๑๐  หมู ่
- - ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน 

และ
เยาวชน 

ลดอัตราการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
ตำบลคลองเรือ  

สำนักปลัดฯ 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - - 420,000 420,000 420,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
              ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

    ๒.3   แผนงาน การพัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

20 โครงการเยาวชน 
ประชาชน
สัมพันธ์ตา้นยา
เสพติดของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาและสร้าง
ความสามัคค ี ปอง
ดองและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 ประชาชน 

 

 

ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคี  

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

21 

 

โครงการศูนย์ 
กีฬาเยาวชน
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
ออกกำลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - ๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 ประชาชน 

 

 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมคีวาม
รักความสามัคค ี 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - - 310,000 310,000 310,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6   ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
              ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

                 ๒.๔   แผนงาน  จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

                                                                                                                       
 

-101- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

22 โครงการรัฐพธีิ
และพระราช
พธีิต่างๆและ
วันสำคัญของ
ทางราชการ 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐพธีิ
ทางศาสนา วันสำคญั
ต่างๆ ของทางราชการ 
เช่น วันปิยะมหาราชฯ 

-ประชาชน 

-พนักงาน/
ข้าราชการ 

- - 2๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 หน่วยงาน
ราชการ
และ
ประชาชน 

หน่วยงานราชการ
และประชาชนได้
เข้าร่วมรัฐพธีิทาง
ศาสนาและวัน
สำคัญต่างๆ ทาง
ราชการเป็นอย่างดี 

กองการศึกษาฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

23 โครงการจัดพิธี
ทางศาสนา  
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
ต่างๆ 

เพื่อจัดทำพิธีทางศาสนา  
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยต่างๆ เช่นวันวิสาขบู
ชา วันเข้าพรรษา  วัน
ออกพรรษาและวัน
สงกรานต์ เป็นต้น 

ประชาชน    
๑๐  หมู่บา้น 

ตำบลคลองเรือ 

 

- - 5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนท้ัง   ๑๐  
หมู่บ้านได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ ทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

และหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

24 โครงการปฏบัิติ
ธรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จรยิธรรม
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจรยิธรรม
ให้กับประชาชนตำบล
คลองเรือ 

ประชาชน    
๑๐  หมู่บา้น 

ตำบลคลองเรือ 

 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมี
คุณธรรม
จรยิธรรม 

กองการศึกษาฯ 

และหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 

   300,000 300,000 300,000  



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
          ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสรมิการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

   2.5จัดการศึกษาและพัฒนาการเพื่อเด็กก่อนวัยเรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัดและภารกิจ 

          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

25 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติในเขต
พื้นท่ีทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. คลองเรือ ได้
มโีอกาส เขา้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จำนวน ๑แห่ง 
ตำบลคลอง
เรือ 

- - 5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

คลองเรือ 

เด็กเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
คลองเรือ ได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษาฯ 

และหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 

26 โครงการ
กระบวนการ
เรียนรู้  สู่การ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนตำบล
คลองเรือ 

เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาด้าน
การศึกษา  จัดหา
สื่อการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนในเขต
บริการและ
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบล
คลองเรือ 

- - 5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ครูผู้ปกครอง
นักเรียน 

 ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการ     
พัฒนาการให้มี
ความพร้อมดา้น
การศึกษา 

กองการศึกษา 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

27 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันท่ี
ครบ ๕หมู่ 

จำนวน ๑แห่ง 
ตำบลคลอง
เรือ 

- - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

คลองเรือ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบ  ๕ 
หมู่  

กองการศึกษา 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

28 ค่าหนังสอืเรียน 

 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
หนังสือสำหรับใช้
ประกอบการ
เรียนและการ
ฝึกฝน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับหนังสือการเรียน
การสอน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ฝึกฝนและการ
เรียนการสอนท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

29 ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ี
ครบถ้วน
เหมาะสมสำหรับ
ใชป้ระกอบการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- - ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กได้มี
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับวัย 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ฝึกฝนและการ
เรียนการสอนท่ี
เป็นไปตามตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

30 ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

 

เพื่อให้เด็กนัก้รียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มี
เครื่องแบบนักเรียน 
ประจำศูนย์ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี

เครื่องแบบ
นักเรียน 

- - ๑9,5๐๐ ๑9,5๐๐ ๑9,5๐๐ เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
เครื่องแบบ
นักเรียนในการ
เรียนท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

31 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีกิจกรรม
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนของเด็ก     

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - 27,95๐ 27,95๐ 27,95๐ เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กได้เข้าร่วม
และทำ
กิจกรรมท่ี
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ฝึกฝนและการ
เรียนการสอนท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

32 โครงการ
อาหารเสริม
นมให้กับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กศูนย์และ
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนมท่ี
เป็นไปตามระบบ 

จำนวน  ๑ 
ศูนย์และ

จำนวน  ๔ 
โรงเรียน 

- - ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ เด็กศูนย์และ
เด็กนักเรียนใน
เขตบริการ 

เด็กศูนย์และเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

33 ค่าจัดการเรียน
การสอน  
(รายหัว) 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการและ
ครูผู้สอนท่ีจบ
ปฐมวัยพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 119,000 119,000 119,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

34 พัฒนาการจัด
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ครูผู้สอน
พัฒนาการเรียน
การสอนท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 6,000 6,000 6,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - - 2,245,900 2,245,900 2,245,900  

รวม  5  แผนงาน  จำนวน   34 โครงการ - - 4,955,900 4,955,900 4,955,900  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
              ยุทธศาสตร์อปท.ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาสังคม  และพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 

    ๓.๑   แผนงาน พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสรมิ  การบรกิารต่างๆสนับสนุนให้ประชาชนร่วมคดิใช้หลักการมีส่วนร่วม 

และพึ่งพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย์   จัดลานค้าชุมชน  โดยสอดแทรกแนวคดิ  เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

35 โครงการ
สนับสนุนอาชีพ
ทำเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนเกษตร
ผสมผสาน ใหไ้ด้รับการ
สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพดา้นอาชีพ 

หมู่ 10 

ตำบล 

คลองเรือ 

- - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีเกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการให้มีคณุภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
36 โครงการส่งเสริม

การเลีย้งสัตว์ 

-เลีย้งสุนัข 

-เลีย้งโคกระบอื 

-เลีย้งไก่พันธ์
พื้นเมอืง 
-เลีย้งกบ 

-เลีย้งปลา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มอาชีพ   

จำนวน  10  หมู ่
ตำบล 

    คลองเรือ 

- - 50,000 ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ   กลุ่มอาชีพเกิด
ความคล่องตัว
ในการบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพชวีติท่ีดี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

37 โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

-กลุ่มปลูกผักสวน
ครัว 

-กลุ่มทำนา 

-กลุ่มพชืสวน-พชืไร่ 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มอาชีพ   

จำนวน  10  หมู ่
ตำบล 

    คลองเรือ 

- - 50,000 ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ   กลุ่มอาชีพเกิด
ความคล่องตัว
ในการบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพชวีติท่ีดี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
38 โครงการ

ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพแปรรูป
อาหาร  

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มอาชีพ   

จำนวน  10  หมู ่
ตำบล 

คลองเรือ 

- - 50,000 ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ   กลุ่มอาชีพเกิด
ความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ
ให้มคีุณภาพชวีติท่ี
ดีขึ้น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

39 โครงการ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทำน้ำยา
ล้างจาน 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มอาชีพ   

จำนวน  10  หมู ่
ตำบล 

คลองเรือ 

- - 50,000 ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ   กลุ่มอาชีพเกิด
ความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ
ให้มคีุณภาพชวีติท่ี
ดีขึ้น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

40 โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ 

-กลุ่มจักรสาน 

-กลุ่มเย็บผ้า 

-กลุ่มทำสุรา
กล่ัน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มอาชีพ   

จำนวน  10  หมู ่
ตำบล 

คลองเรือ 

- - 50,000 ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ   กลุ่มอาชีพเกิด
ความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ
ให้มคีุณภาพชวีติท่ี
ดีขึ้น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - - 300,000 300,000 300,000    



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบรหิารจัดการที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

         ยุทธศาสตร์ที่   ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบรกิารประชาชน 

                   ๔.๑  แผนงาน  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

41 โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ตำบล    
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างผู้นำ
ชุมชนและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของ
ท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕63 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้กับ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้ได้รับ
ความรู้ เพิ่มทักษะ
ในการปฎบัิติ
หนา้ที่สภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ

พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- - 25๐,๐๐๐ 250,000 250,000 ผู้บริหาร,
สมาชิก,

พนักงานและ
ลูกจ้าง  อบต.  

ผู้บริหาร,สมาชิก,

พนักงานและลูกจ้าง
ส่วนตำบลได้รับ
ความรู้และมี  
ประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - - 250,000 250,000 250,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบรหิารจัดการที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

         ยุทธศาสตร์ที่   ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบรกิารประชาชน 

                    ๔.๒   แผนงาน  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

42 ค่าใชจ้่ายโครงการ
ฝึกอบรมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏบัิตงิานของ
อปท.ให้กับสมาชกิ
ท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น       

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ความรู้สรา้งความ
เข้าใจกับสมาชิก
ท้องถิ่น ผู้บรหิาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
ท้องถิ่นไดเ้พิ่มพูน
ทักษะ เข้าถึงภารกิจ
บทบาทหน้าที่ต่อการ
บรหิารงานสภา
ท้องถิ่น 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

- - 50,000 50,000 50,000 สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร,สมาชิก,

พนักงานและ
ลูกจ้างส่วน
ตำบลได้รับ
ความรู้และมี  
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

43 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.,
ผู้นำชุมชนและงาน
บริการของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้ได้
มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนา  อสม. ,
ผู้นำชุมชนและการ
บริหารงานของ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ดา้น
การบริการประชาชน 

อสม. ,ผู้นำชุมชน
และเจ้าหนา้ที ่

- - ๒๕๐,๐๐๐ 250,000 250,000   ประชาชน 

 

 

ประชาชนได้รับ
การบริการท่ีมี
มาตรฐาน 

มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงาท่ี 

เกี่ยวข้อง 
 

 - - 30๐,๐๐๐ 300,000 300,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบรหิารจัดการที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

         ยุทธศาสตร์ที่   ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบรกิารประชาชน 

                                              ๔.๓   แผนงาน  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

44 โครงการฝกึอบรม
เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฎบัิตงิานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฎบัิตงิานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้กับ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  
ข้าราชการและพนักงาน ได้แก่
การจัดทำแผนท่ีภาษ ีการ
จัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง
และการปฎบัิตงิานในระบบ
บัญชคีอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา

ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ

พนักงาน 

- - 5๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงาน 

 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงานได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฎบัิตงิานใน
ระบบบัญชมีาก
ขึน้ 

กองคลัง 
และหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

45 โครงการการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดข้ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือ
ปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและจัดทำหรือปรับข้อมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และการจัดทำฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายไดข้ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา

ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ

พนักงาน 

- - 5๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงาน 

 

ผู้บรหิาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฎบัิติงานในระบบ
บัญชีมากขึน้ 

กองคลัง 
และหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

46 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการขอ้มูล
ข่าวสาร/ข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินภายในตำบล
คลองเรือ  

 

 

 

 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
,เร่งรัดให้มีการจัดทำระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สนิเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีให้ครอบคลุม เช่น 
ภาษีโรงเรือน  ภาษป้ีาย  
เป็นต้นและอำนวยความ
สะดวกในเร่ืองการจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับบริการและ
รับรู้ข่าวสาร
มากขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

47 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชวีติของผู้ดอ้ยโอกาส 
ผู้สูงอายุ  
ผุ้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มี
รายได้นอ้ย ตำบลคลอง
เรือ   

เพื่อพัฒนาผู้ดอ้ยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้มีรายได้นอ้ย 
ตำบลคลองเรือ   
 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  10  
หมู่บ้าน 

- - 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ
และ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุ
ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

กอง
สวัสดกิาร
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

48 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนนิการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนนิการจัดทำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา

ท้องถิ่น  
ข้าราชการและ

พนักงาน 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
ข้าราชการ
และ
พนักงาน 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและ
พนักงานมคีวามรู้
ความเข้าใจใน
ระบบ 

(e-LAAS) 

กองคลัง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - - 420,000 420,000     



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบรหิารจัดการที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่   ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบรกิารประชาชน 

                   ๔.๔   แผนงาน  การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ การประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความรู้ สร้างความสามัคคี 
                                         ปองดองและสมานฉันท์ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

49 โครงการเวที
ประชาคม
ตำบลคลอง
เรือ     

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนแผนงาน
โครงการและกิจกรรมของ
หมู่บ้าน รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนโดย
ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การบริหารงานตาม
อำนาจหนา้ที่ โดยใชแ้ผน
ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ  และให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนชุมชน 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทำแผน โดยใช้
แผนทอ้งถิ่นเป็น
แนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ  
และให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และแผน
ชุมชน 

 

สำนักปลัดฯ 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 - - 100,000 100,000 100,000    



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบรหิารจัดการที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

                  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบรกิารประชาชน 

                       ๔.๕   แผนงาน   ส่งเสรมิองค์ความรู้  สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย การเมืองการปกครองและการจัดตั้ง 

                                              ศูนย์บริการต่างๆ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

50 โครงการปรองดอง
ศูนย์สมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
เสริมสร้างความเข้าใจ 
ทัศนคติและจิตสำนกึ 
ท่ีดงีามในการอาศัยอยู่
ร่วมกันของประชาชน
ตำบลคลองเรือ 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ในตำบล
คลองเรือ 

สำนักปลัดฯ 

และ
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

51 ค่าใชจ้่ายในการ
เลอืกตัง้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน
การเลอืกตัง้ท่ัวไปของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - 50๐,๐๐๐ 500,000 500,000 ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิก 

สภาฯ 

องค์การการบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ
ได้จัดใหม้กีาร
เลอืกตัง้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชกิ
สภาฯ 

กอง
การศกึษาฯ
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

52 โครงการฝกึอบรม
การจัดการ
เลอืกตัง้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
เพื่อเตรียมการอบรม 
กปน. 10% ของ
หน่วยงานในการอบรม
ให้กับประชาชน/
กรรมการประจำหน่วย
เลอืกตัง้ หัวหนา้รักษา
ความปลอดภัยท้ัง 10 
หมู่ 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - ๕5,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนมคีวามเข้า
ในการเลอืกตัง้มาก
ยิ่งขึน้ 

สำนักปลัดฯ 

และ
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

53 โครงการปกปอ้ง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
และเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ให้คณะทำงานท่ี
เกี่ยวข้องใชเ้ป็น
แนวทางในการ
ดำเนนิงานในพื้นท่ี           

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - 55,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชามคีวาม
สามัคคีปรองดอง
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

และ
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

 - - 660,000 660,000 660,000  



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบรหิารจัดการที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 

                  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร  และการบรกิารประชาชน 

                        ๔.6   แผนงาน  พัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ในสำนักงานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

54 โครงการต่อ
เตมิปรับปรุง
และซ่อมแซม 
อาคาร ศูนย์
บรรเทาสา
ธารณภัย 

(อาคารจอด
รถ) 
 

เพื่อต่อเตมิ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  ศูนย์
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้ใชง้านได้
และจัดเก็บ
เครื่องมือ 
เครื่องใชใ้ห้เป็น
ระเบียบ สะดวก 
รวดเร็วต่อการใช้
งาน  

องค์การบริหารส่วน 

ตำบลคลองเรือ 

- - 300,000 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ ศูนย์
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัยมีการจัด
วางและจัดเก็บ
เครื่องมือ เคร่ืองเป็น
ระเบียบ มีความ
สะดวก รวดเร็วต่อ
การใช้งานได้มากขึ้น 

สำนักปลัด
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - - 300,000 300,000 300,000  

รวม  6  แผนงาน   จำนวน  14  โครงการ - - 2,030,000 2,030,000 2,030,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
                    ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๕    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสรมิเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

              ๕.๑   แผนงาน   ส่งเสรมิให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำรเิศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

55 โครงอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำรสิมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

     
          

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มและ
ควบคุมมลพิษ 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - 10๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

  

กองสวัสดิการ
สังคมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - - 10๐,๐๐๐ 100,000 100,000  



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
                    ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๕    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสรมิเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

                    ๕.๓   แผนงาน  ส่งเสรมิการลงทุนด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2564 

56 โครงการฝกึอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีาร 

เกษตรประจำ
ตำบลคลองเรือ 

เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
และเกษตรกรในพื้นท่ีมี
ความรู้และพัฒนา
เกษตรในดา้นต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - 10๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และได้
พัฒนาอาชพี
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 - - 100,000 100,000 100,000  

รวม  2 แผนงาน   จำนวน  2  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000  



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
ยุทธศาสตร์ อปท.ที่   ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

                   ๖.๑   แผนงาน  ส่งเสรมิการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ปลูกจิตรสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังน้ำเสีย มลภาวะและ 

                           สภาพแวดล้อมต่างๆ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

57 โครงการบริหาร
จัดการท่ีท้ิงขยะ 

เพื่อรองรับปัญหาขยะ
และแก้ไขปัญหาขยะที่
เพิ่มขึ้นให้มีการจัดเก็บ
ขยะ  แยกขยะ มูล
ฝอยอย่างถูกวธีิ 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

 

- - 10๐,๐๐๐ 100,000 100,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนตำบล
คลองเรือ  สามารถ
จัดเก็บขยะ   คัด
แยกขยะ  และ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

58 โครงการ 
“คลองเรือ 
รักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่ออบรมให้ความรู้ 

ในการควบคุมและ
กำจัดขยะสิ่งปฏกูิล
และนำ้เสีย เพ่ือ
ควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษ ด้วย
หลัก ๓ R พร้อม 

ท้ังดูแลและส่งเสริม
ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนได้รับความรู้
ในการควบคุมและใน
การควบคุมและกำจัด
ขยะสิ่งปฏกูิลและน้ำ
เสีย เพ่ือควบคุมและ
กำจัดภาวะมลพษิ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

59 โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
หมู่บ้านตำบลคลอง
เรือ 

ตำบลคลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

 

- - ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ประชาชน 

 

 

 

ประชาชนตำบลคลอง
เรือ  สามารถจัดเก็บ
ขยะ   คัดแยกขยะ  
และบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยได้ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - - 200,000 200,000 200,000    



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
ยุทธศาสตร์ อปท.ที่   ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว              

                    ๖.2   แผนงาน  รณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

60  ค่าใชจ้า่ยโครงการ
เฉลิมพระเกยีรติ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดต่ีอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในวัน
เฉลิมพระเกยีรตเิฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชการท่ี 10 
โดยตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการปลูก
จิตสำนกึ ปรับภูมิทัศน์ 
รณรงค์ รวมถงึอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

ตำบล 

คลองเรือ 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

 

- - 80,๐๐๐ 80,000 80,000 ประชาชน 

 

 

 

 

ประชาชนเข้าร่วม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตอัิน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 

สำนักปลัดฯ 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 - - 80,000 80,000 80,000  



 

    ยุทธศาสตร์ อปท.ที่   ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว              
                                                     ๖.3   แผนงานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

61 โครงการ
ปรับปรุงอ่างเก็บ
นำ้เขาแก้วให้
เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อ่างเก็บน้ำเขา
แก้วให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว  

หมู่ท่ี  4 

ตำบลคลอง
เรือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ตำบลคลองเรือ
ได้มีสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 - - 200,000 200,000 200,000  

รวม   3  แผนงาน   จำนวน    5 โครงการ - - 480,000 480,000 480,000  

รวม  6  ยุทธศาสตร์   19  แผนงาน   137  โครงการ - - 44,785,900 104,975,900 104,975,900  



 

 

 

สรุปภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1    จำนวน  2  แผนงาน   76  โครงการ - - 36,820,000 97,010,000 97,010,000 230,840,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2    จำนวน  5  แผนงาน     34 โครงการ - - 4,955,900 4,955,900 4,955,900 14,867,700 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3    จำนวน  1  แผนงาน       6  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 900,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4    จำนวน  6  แผนงาน     14  โครงการ - - 2,030,000 2,030,000 2,030,000 6,090,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5    จำนวน  2  แผนงาน       2  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 600,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6    จำนวน  3  แผนงาน       5  โครงการ - - 480,000 480,000 480,000 1,440,000 

รวม  6  ยุทธศาสตร์   19  แผนงาน   137  โครงการ - - 44,785,900 104,975,900 104,975,900 254,737,700 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

(แบบ  ผ.01) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    บัญชีโครงการพัฒนา 

                                                  แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
                                      องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรือ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 จัดหาบริการพื้นฐานท่ีจำเป็น
แก่การดำเนินชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
๑.๒ ขยายการบริการด้าน
สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

50 
 
 

26 

 
 
 
 
26,400,000 
 
 
10,420,000 

 
 
 
 

111 
 
 

88 

 
 
 
 
62,900,000 
 
 
34,110,000 

 
 
 
 

111 
 
 

88 

 
 
 
 

62,900,000 
 
 

34,110,000 

 
 
 
 

272 
 
 

202 

 
 
 
 

152,200,000 
 
 

78,640,000 

รวม     76 36,820,000 199 97,010,000 199 97,010,000 474 230,840,000 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน      
๒.๑   พัฒนาคน ชุมชน  สังคม  
การศึกษา  การสาธารณสุขพัฒนา
เด็กและเยาวชน  สตรี  สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ   คนพิการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต  งานฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
1,780,000 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
1,780,000 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

1,780,000 

 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 

5,340,000 
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แบบ  ผ.01 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนลดอาชญากรรมและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๓    พัฒนาสวนสาธารณะและ
การกีฬา 
2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
2.5    จัดการศึกษาและพัฒนาการ
เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับ
ตัวช้ีวัดและภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

5 
 
 

2 
 

3 
 

10 

420,000 
 
 
310,000 
 
300,000 
 
2,145,900 

5 
 
 

2 
 

3 
 

10 

420,000 
 
 
310,000 
 
300,000 
 
2,145,900 

5 
 
 

2 
 

3 
 

10 

420,000 
 
 

310,000 
 

300,000 
 

2,145,900 

15 
 
 

6 
 

9 
 

30 
 

1,260,000 
 
 

930,000 
 

900,000 
 

6,437,700 
 
 

รวม - - - - 34 4,955,900 34 4,955,900 34 4,955,900 100 14,667,700 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน  
การพัฒนาสังคมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก 
๓.๑ พัฒนาฝีมือในการประกอบ
อาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพ
การบริการต่างๆสนับสนุนให้
ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ  ใช้
หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพา
ตนเอง จัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชน
โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง
ในทุกโอกาส 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
300,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
300,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

900,000 

รวม     6 300,000 6 300,000 6 300,000 12 900,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 
4.1ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและลูกจ้าง 
๔.๒ฝึกอบรมให้ความรู้แกสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำ 
4.3เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
๔.๔ การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล จัดให้มีการประชุมฯ 
การประชุมประชาคม แสดงความ
คิดเห็น เสริมสร้างความรู้สร้างความ
สามัคคีปองดองและสมานฉันท์ 
๔.๕เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึก
การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในตำบล 
4.6พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
สำนักงานและระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

5 
 

1 
 
 
 
 

4 
 
 

1 

 
 
 
 
250,000 
 
30๐,๐๐๐ 
 
420,000 
 
100,000 
 
 
 
 
660,000 
 
 
300,000 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

5 
 

1 
 
 
 
 

4 
 
 

1 
 

 
 
 
 
250,000 
 
30๐,๐๐๐ 
 
420,000 
 
100,000 
 
 
 
 
660,000 
 
 
300,000 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

5 
 

1 
 
 
 
 

4 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

250,000 
 

30๐,๐๐๐ 
 

420,000 
 

100,000 
 
 
 
 

660,000 
 
 

300,000 
 
 

 
 
 
 

3 
 

6 
 

15 
 

3 
 
 
 
 

12 
 
 

3 

 
 
 
 

750,000 
 

90๐,๐๐๐ 
 

1,260,000 
 

300,000 
 
 
 
 

1,980,000 
 
 

900,000 

รวม     14 2,030,000 14 2,030,000 14 2,030,000 42 6,090,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
๕.๑ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตาม
แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไร่นาส่วนผสม 
 

     
 
 
 

1 

 
 
 
 
100,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
100,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

300,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

๕.๒    ส่งเสริมให้ประชาชนทำ
การเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ชีวภาพ และการเลี้ยงสัตว์ ลด
การใช้สารเคมี เพื่อให้
ประชาชนปลอดภัยจาก
สารพิษ 
5.3  ส่งเสริมการลงทุนด้าน
การเกษตรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

1 

- 
 
 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 

1 

- 
 
 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 

1 

- 
 
 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 

3 

- 
 
 
 
 
 

300,000 

รวม - - - - 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเท่ียว 

๖.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน
และน้ำปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  
น้ำเสีย   มลภาวะและภาพ
แวดล้อมต่างๆ 
๖.๒   การรณรงค์ให้ประชาชน
รักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มี
การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้ 
เหมาะสม  
๖.๓     ส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  แหล่งท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
200,000 
 
 
 
 
 
80,000 
 
 
 
 
200,000 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
200,000 
 
 
 
 
 
80,000 
 
 
 
 
200,000 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 

180,000 
 
 
 
 

600,000 
 

รวม - - - - 5 480,000 5 480,000 5 480,000 15 1,440,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - 137 44,785,900 260 104,975,900 260 104,975,900 657 254,737,700 
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
   สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

   (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (ผ๐2/2) 
 

 

 
 



 

                   

 

 

 

                   รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
             สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                                       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
        1. ยุทธศาสตร์ อปท.ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 

แ             1.1 แผนงาน  จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๑ โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟัส
ตดิท่ีมีส่วนผสมของ
ยางพารา ถนนสาย  
สบถ.45003  คลอง
หัวช้าง-เขาแก้ว หมู่ท่ี 
4และหมู่ท่ี 10 ตำบล
คลองเรือ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

 หมู่ท่ี 4  
และหมู่ท่ี 10 

ตำบลคลองเรือ 

- - 500,000 50๐,๐๐๐ 

 

50๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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แบบ ผ. 02/2 



 

 

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๒ โครงการวางท่อระบาย

นำ้พร้อมขยายไหล่ทาง 
ถนนสาย สบถ.45002 
วหิารแดง-คลองไทร หมู่
ท่ี 6และหมู่ท่ี 9 ตำบล
คลองเรือ  

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

      หมู่ท่ี 1 

ตำบลคลองเรือ 

- - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓ โครงการซ่อมสร้าง 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือ
บำรุงรักษาถนนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจจากกรมทาง
หลวงชนบท  
 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

     หมู่ท่ี 1 

ตำบลคลองเรือ 

- - 500,000 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ 
 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
4 โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางขึ้น
บริเวณอ่างเก็บเขาแก้ว
ถึงทางลงอ่างเก็บเขา
แก้ว  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร 

      หมู่ท่ี 4 

ตำบลคลองเรือ 

- - 5,000,000 ๕,๐๐0,๐๐0 

 

๕,๐๐0,๐๐0 

 

ประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความ 

สะดวก  รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - - 6,500,000 6,500,000 6,500,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สำหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 

(แบบ  ผ.02/3) 
 



 

 

                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สำหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
         ยุทธศาสตร์อปท.ที่   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสรมิการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

                                    2.5จัดการศึกษาและพัฒนาการเพื่อเด็กก่อนวัยเรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัดและภารกิจ 

                                           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ    ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมองค์
ความรู้ สู่พัฒนาการ 
ลูกรัก 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพองค์ความรู ้
ความสำเร็จด้าน
การศึกษาให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค
ลองเรือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

คลองเรือ 

- - - - - เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
คลองเรือได้รับ
ได้รับพัฒนา
ศักยภาพ
ความสำเร็จด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา 

และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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แบบ ผ. 02/3 



 

 

ที่ โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

   ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

2 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม 
“ธรรมะ” สร้างสุขใน
การทำงาน 

เพื่อให้บุคลากร องค์กรผกครอง
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
จิตใจ มีปัญญา  มีเหตุผลและ
นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไป
ปรับใชใ้นการปฎบัิตงิานและ
การดำเนนิชีวิตประจำวัน 
ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มี
ทัศนคติท่ีดต่ีอการทำงาน และ
ได้สร้างสุขจากการทำงาน 
พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เจ้าหนา้ที่ และ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - - ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เจ้าหนา้ที่ 
และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เจ้าหนา้ที่ และ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ได้รับ
การพัฒนา
ตนเองให้มคีวาม
พร้อม มี
สตปัิญญาและมี
คุณธรม
จรยิธรรมต่อการ
ปฎบัิตหินา้ที่ท่ีดี
ต่อไป 

   สำนักปลัด 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ    ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

3 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
บุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน การปฎบัิติ
ตน  ใหไ้ด้รับยกย่อง
เป็นบุคคลต้นแบบท้ัง
ภายนอกและภายใน
องค์กร ด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม
ตำบลคลองเรือ 

บุคคลภายนอก
และภายใน

องค์กรตำบล
คลองเรือ 

- - - - - บุคคล 

ภายนอกและ
ภายในองค์กร
ตำบลคลองเรือ 

บุคคลต้นแบบ
ตำบลคลองเรือ
ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นบุคคล
ตน้แบบ ด้าน
คุณธรรม
จรยิธรรมตำบล
คลองเรือ 

สำนักปลัด 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการออก
หน่วยบริการ
รับชำระภาษี
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคลอง
เรือ 

เพื่อออกหน่วย
บริการประชาชนใน
การชำระภาษี 

จำนวน  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ตำบลคลองเรือ 

- - - - - ประชาชน ประชาชนได้รับ
ชำระภาษสีะดวก 
รวดเร็ว ครบท้ัง 
10 หมู ่

กองคลัง 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

รวม    4   
โครงการ 
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

(แบบ  ผ.03) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    บัญชีครุภัณฑ์ 

                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
                                      องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรือ 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟา้และ
วทิยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่อง
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายภาครับ 

เพื่อติดต้ังหอกระจาย
ข่าว/เสียงตามสาเสียงไร้
สายเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน 

- - 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟา้และ
วทิยุ 

เพื่อจัดซือ้และตดิตัง้กล้อง
วงจรปิดภายในตำบลและ
บริเวณทางแยกท่ีเป็นจุด
เสี่ยง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยและได้รับ
ประโยชน์ทางชวีติและ
ทรัพย์สิน 

- - 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

3 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้เก็บเอกสาร
สำหรับใส่แฟม้ได้ 40 ช่อง 

เพื่อใชใ้นการจัดเก็บ
เอกสาร 

- - 9,000 9,000 9,000 สำนักปลัด 
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แบบ  ผ.03 



 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้ใส่แฟม้
ในสำนักงาน   

เพื่อใชใ้นการจัดเก็บ
เอกสาร 

- - 6,000 6,000 6,000 สำนักปลัด 

5 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซือ้เครื่องทำลาย
เอกสาร 

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การทำลายเอกสารสำคัญ
ทางของทางราชการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน
ราชการ 

- - 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
เกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซือ้เครื่องสูบนำ้ 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

และขนาด 3 แรงม้า 

เพื่อจัดซือ้เครื่องสูบนำ้
สำหรับสูบนำ้บ่อบาดาล
พร้อมอุปกรณ์ 

- - 117,000 117,000 117,000 กองช่าง 
(กิจการ
ประปา) 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซือ้เครื่อง
จ่ายสารเคมี 

เพื่อจ่ายสารเคมี
ในระบบ
นำ้ประปาหมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
(กิจการประปา) 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซือ้ป้ัมหอย
โข่ง 

เพื่อใชใ้นการสูบ
น้ำ 

- - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
(กิจการประปา) 

9 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 

เพื่อใชใ้นการพิมพ์
เอกสารสำนักงาน 

- - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 
(กิจการประปา) 

10 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้เครื่อง
สำรองไฟ 

เพื่อช่วยสำรอง
ไฟฟา้ในการพิมพ์
เอกสารช่วงเวลา
ไฟฟา้ตกหรือดับ 

- - 2,500 2,500 2,500 กองช่าง 
(กิจการประปา) 

11 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ ์

สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้กระจก
บานเลื่อนใชใ้น
สำนักงาน 

เพื่อใชใ้นการ
จัดเก็บเอกสาร 

- - 9,000 9,000 9,000 กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้เหล็ก
ใชใ้นสำนักงาน 

เพื่อใชใ้นการ
จัดเก็บเอกสาร 

- - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

13 แผนงานบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้เก็บ
เอกสารสำหรับใส่
แฟม้ได้ 40 ช่อง 

เพื่อใชใ้นการ
จัดเก็บเอกสาร 

- - 5,000 5,000 5,000 กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

14 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้เหล็ก
ใชใ้นสำนักงาน 

เพื่อใชใ้นการ
จัดเก็บเอกสาร 

- - 5,500 5,500 5,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

15 

 

 

 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์
  

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้เหล็ก
ใชใ้นสำนักงาน 

เพื่อใชใ้นการ
จัดเก็บเอกสาร 

- - 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

16 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์
  

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซือ้ตู้ใส่แฟม้
ใชใ้นสำนักงาน 

เพื่อใชใ้นการ
จัดเก็บเอกสาร 

- - 14,000 14,000 14,000 กองคลัง 

รวม - - 514,000 514,000 514,000  
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ส่วนท่ี 4  
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี ความสำคัญที่จะบอกได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นมีมากใน
ระดับใดข้อบ่งชี้ที่จะให้ผู้มีหน้าที่ในการบริหารตำบลคลองเรือ ได้แก้ไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการพัฒนาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ซึ่งจะต้องมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพราะว่าการรายงานผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นการตรวจสอบผลของโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโดยใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เงินงบประมาณของรัฐบาล
ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะส่งผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบก็ตามแต่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในปรับปรุง แก้ไขการพัฒนาในโอกาสต่อไปได้ การติดตามและ
ประเมินผลครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านการเมือง การบริหาร โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้ ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ  และการประสานโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี ดังนี้ 
  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสัิยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 

(๓) 
 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

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

๒๐ 

(๕) 
 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จงัหวัด 
 

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

๖๐ 

(๑๐) 
 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 

 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 

 

 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

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

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

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

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

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

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 
 

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

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ           หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้ าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิ งน วั ต ก ร รม  (๒ ) เป ล่ี ย น จ าก ก ารขั บ เค ล่ื อ น ป ระ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 
 

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

(๕) 
 

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

(๕) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา       ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


