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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 

นับแต่ที่กระผมได้เข้ามาบริหารงานและพัฒนาต าบลคลองเรือให้ได้รับความสะดวกและการบริการ
ด้านต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   ในฐานะผู้บริหารบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเรือ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนต าบลคลองเรือ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความจริงใจประสานและผลักดัน
โครงการ/กิจกรรมทีส่ าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและทุกๆ ด้านที่
มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน    ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญซ่ึงได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาท้องถิ่นในด้านสาธารณูปโภค    ด้านสาธารณูปการ   ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
น าไปสู่การพัฒนาของท้องถิ่นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ สามารถด าเนินงานต่างๆ  ส าเร็จลุล่วง 
ด้วยดี  ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านจนบรรลุวัตถุประสงค์  กระผมจึงขอขอบคุณทุกท่านรวมถึงพี่น้อง
ประชาชนที่ให้โอกาสและไว้วางใจให้กระผมได้มาพัฒนาต าบลคลองเรืออีกคร้ังหนึ่งและขอให้ค าม่ันต่อทุกท่านว่า
กระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ
ท่าน เพื่อจะน าข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านั้นไปพิจารณาด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อต าบลคลองเรือต่อไป 

 

(นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 



 

                            
นายอุทัย  เกิดร ี

รองนายก อบต. คลองเรือ 

นายชาติ    ชูนาม 

รองนายก อบต. คลองเรือ 

นางสาวกันณัชชา   พกุสิทธิ์
เลขานุการนายกอบต.คลองเรือ 

                                                                                            
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากรวมทั้งมี

ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
มุ่งเน้นปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ค านึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในต าบลคลองเรือเป็นส าคัญในการพัฒนาและร่วมกิจกรรมต่างๆ จนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี  ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ  ร่วมใจ  จากพี่น้องประชาชนต าบลคลองเรือ  ในโอกาศนี้จึงขอขอบคุณทุก
ท่านที่ไว้วางใจการบริหารงานของทีมงานผู้บริหารเป็นอย่างย่ิง  



นายรวโีรจน์  บุษบา 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 
 

นายสมัย   ล าด ี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ    

นายกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมมาพี่น้องประชาชนต าบลคลองเรือ  ได้ไว้วางใจกระผมและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทั้ง 10 หมู่บ้านในต าบลคลองเรือที่เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแทนในการพัฒนาหมู่บ้านของท่าน  ซ่ึง
สมาชิกสภาท้องถิ่นชุดนี้ได้มุ่งม่ันพัฒนา  แก้ไขปัญหา  รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของท่านไป
พร้อมกับฝ่ายบริหารภายใต้นโยบาย  กฏหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น  ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
ปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนต าบลคลองเรือ  รวมถึงการบริการต่างๆ 
เท่าทีจะกระท าได้  ตามอ านาจหน้าที่  การก ากับ  ตรวจสอบ  ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นด้วยความรักความสามัคคีของทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนน าไปสู่การ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  จึงขอขอบคุณประชาชนต าบลคลองเรือทุกท่านที่ไว้วางใจการท างานของกระผมและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้ง 10  หมู่บ้านมา ณ.โอกาสนี้       

 

(นายรวีโรจน์  บุษบา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ



    

นางบุญยวีร์   เฉยชอบ 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ 

นายสรอรรถ    ทับสาร 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 1 

นางทองสุก   ค าแพง 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

นายศิริพงษ์    ผาพิน 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

    

นายสมัย   พงษ์ภมร 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

นายสุนทร   บุญมี 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

นางอรวรรณ  หมื่นราม 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

นายสมศักดิ์   ขันแก้ว 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

    

นายสุเมธ   อ่อนศรี 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

นายสุวัฒน์  นิลสุพัฒน์ 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

นายประทวน  หุ่นสาระ 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 6 

นายนิภณ   พานทอง 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 7 

    

นายสมัย    ล าดี 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 7 

นางสุนันท์   อ้อยแดง 
สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 8 

นายรวีโรจน์  บุษบา 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 8 

นายบุญมี    โพธ์ิน้อย 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 9 

   

นายวินัย    ขวัญชัยโย 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 9 

นางชลณิธา  คชประเสริฐ 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 10 

นายสมพงษ์   ปัญโญ 

สมาชกิสภา อบต. หมู่ท่ี 10 



 

 

นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ
 

กระผมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมภิบาล            ยึด
หลักการมีส่วนร่วม  การอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ของประชาชน  โดยมุ่งผลส าเร็จของงานบนพื้นฐานของ
นโยบาย  พันธกิจ  อ านาจหน้าที่ที่ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงประโยชน์สุขของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดท า
งบประมาณ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดซ้ือจัดจ้าง  การจัดท าโครงการฯ   การใช้จ่ายงบประมาณ    
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ประชาชนสามารถเข้าขอข้อมูลได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์  จนเกิดความโปร่งใส  มีคุณธรรมจริยธรรม  ต่อการปฏิบัติราชการ  จึงขอขอบคุณประชาชนต าบล
คลองเรือทุกท่าน  มา ณ.โอกาสนี้ที่ท่านได้ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  กับการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือจัดท าข้ึน  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลคลองเรือให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้ 

 

 

(นายกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 

 



 

สภาพท่ัวไป 

ด้านกายภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒/๓  หมู่ที่  ๙  
ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองสระบุรี  ห่างจากอ าเภอ
เมืองสระบุรีประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ๒๕.๖๔๕  ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๐๒๘.๑๒  ไร่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙   และปรับเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม   
พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมีนายบุญนาค  คัมภิรานนท์  ก านันต าบลคลองเรือ  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก  ( โดยต าแหน่ง )                      
และปัจจุบันต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือคือ  นายรวิโรจน์  บุษบา  ส่วนต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือคือ  นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์ 

ด้านภูมิประเทศ 

ลักษณะพ้ืนที่ของต าบลคลองเรือ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบค่อนข้างเรียบบริเวณทิศเหนือของต าบลทิศ
ตะวันออกของต าบลจรดเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง   แปลงสองมีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่   
คลองห้วยกรวดและคลองหัวช้างไหลมาบรรจบกันเป็นคลองวิหารแดงในเขตหมู่ที่  ๙  โดยไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศ
ตะวันตกของต าบล   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปจึงเหมาะส าหรับการเกษตรและปศุสัตว์ 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา   จังหวัดนครนายก 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเขาเพิ่ม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

    ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
ดังนั้นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือเป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนามีพ้ืนที่ติดกับเขตจังหวัด

นครนายกซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายเป็นเขตพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมในอนาคตได้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 



 

ด้านการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  ๑๐  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑ บ้านเกาะกลาง นายทองเปลว   เฉยชอบ โทร.08-4915-5364 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๒ บ้านหนองไทรเหนือ นายวสันต์       บัวทอง โทร.06-3213-6218 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 บ้านหนองไทรใต้ นายจ ารัส        พรมน้อย โทร.08-5178-6919 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 บ้านห้วยกรวด นายสมทรง      คุ้มครอง โทร.08-9084-4084 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่5 บ้านยางคู่ นายสมหวัง      เกตุวร โทร.09-3684-0856 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 บ้านหนองไทร นายอัศวิน       คัมภิรานนท์ โทร.06-1659-6547 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่7 บ้านใหม่ นายนิคม         พานทอง โทร.08-9089-4127 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองสะอางค์ นายสมนึก        สุดใจ โทร.08-544-05340 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่9 บ้านคลองไทร นางสาวพรนภา  ฉิมยาม โทร.09-2845-3003 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่10 บ้านคลองหัวช้าง นายสังวาลย์     คชประเสริฐ โทร.09-0118-2069 

 

แผนที่ต าบลคลองเรือ 



 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ  จ านวน   19  คน   โดยราษฎรมี
สิทธิเลือกตั้ง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน  เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา  ปรับปรุง  ดูแลและติดตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลให้ประชาชนทราบ  ตาม
โครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
๑ นายรวีโรจน์  บุษบา ประธานสภา อบต. 06-1671-8389 

๒ นายสมัย    ล าดี รองประธานสภา อบต. 08-1384-2216 

๓ นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์ เลขานุการสภา อบต. 09-7294-1352 

๔ นายสรอรรถ    ทับสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 09-2353-5269 

๕ 
 

นางบุญยวีร์     เฉยชอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 09-3632-7981 

๖ นางทองสุก      ค าแพง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 08-6129-3422 

๗ นายศิริพงษ์      ผาพิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 06-2393-4472 

๘ นายสุนทร       บุญม ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 08-4568-4109 

๙ นายสมัย         พงษ์ภมร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 09-2401-9354 

๑๐ นางอรวรรณ    หมื่นราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 09-2882-6646 

๑๑ นายสมศักดิ์     ขันแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 08-8541-5034 

๑๒ นายสุวัฒน์      นิลสุพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 08-9241-5764 

๑๓ นายสุเมธ        อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 09-2361-9546 

๑4 นายประทวน    หุ่นสาระ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 08-5187-8345 

๑5 นายนิภณ       พานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 08-7403-1273 

๑6 นางสุนันท์       อ้อยแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 09-2924-9461 

๑7 นายบุญมี        โพธิ์น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 08-6362-5919 

๑8 นายวินัย         ขวัญชัยโย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 09-2283-4668 

๑9 นางชลณิธา     คชประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 08-9090-9089 

20 นายสมพงษ์     ปัญโญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 08-4910-9250 
 

 

 

 

 

 



 

คณะผู้บริหารประกอบด้วย 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือและรองนายก ฯ ๒ คน  เลขานุการนายกฯ ๑ คน  ซ่ึงมาจากการ
แต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
๑ นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์ นายก อบต. 08-6319-9780 

๒ นายชาติ  ชูนาม รองนายก อบต. 08-9503-1414 

๓ นายอุทัย  เกิดรี รองนายก อบต. 08-9903-2203 

๔ นางกันณัชชา    พุกสิทธ์ เลขานุการนายก อบต. 09-7232-9974 

ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชากรในพ้ืนที่ต าบลคลองเรือทั้ง  ๑๐  หมู่ ตรวจสอบข้อมูลเดือน  กันยายน พ.ศ.2563 
แยกเป็นชาย  ๓,507  คน  เป็นหญิง  ๓,630  คน  รวมทั้งสิ้น   7,137  คน 

จ านวนครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น  ๒,397  ครัวเรือน 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

๑ บ้านเกาะกลาง 332 ๓38 ๖70 245 

๒ บ้านหนองไทรเหนือ ๑10 ๑16 ๒26 ๖9 

๓ บ้านหนองไทรใต้ ๑45 ๑64 309 98 

๔ บ้านห้วยกรวด ๕83 ๕82 ๑,๑65 ๓80 

๕ บ้านยางคู่ ๓58 401 ๗59 ๒70 

๖ บ้านหนองไทร ๔35 ๔39 ๘74 ๒83 

๗ บ้านใหม่ 174 ๑๗4 ๓48 ๑18 

๘ บ้านหนองสะอางค์ 301 297 598 209 

๙ บ้านคลองไทร ๘00 ๘44 ๑,๖44 546 

๑๐ บ้านคลองหัวช้าง ๒69 ๒75 ๕44 ๑79 

รวม ๓,507 ๓,630 ๗,137 ๒,397 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

“ ต ำบลน่ำอยู่   เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมกำรศึกษำ   สร้ำงเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

พัฒนำคุณภำพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ” 
 

  
 

 

 

 



 

พันธกิจการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   
1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง     โดยควบคุมให้

สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส   มีขีด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้าง
เครือข่ายกาประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพ่ือน ามาพัฒนา
ต าบล 

4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้   คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น    มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้   มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน    มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 

6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึก มีศักยภาพใน
การร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้น าท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ 

8. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และระบบเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ   เพ่ือลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 

9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สวยงามย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หน้าที่ท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 

หน้าที่จัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

2. ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 

12. การผังเมือง 
13. การท่องเที่ยว                                                                                            

                                          

 



 

                                           

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ
เช่น  งานธุรการ   งานสารบรรณ  การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานการเจ้าหน้าที่  งานการ
ประชุมจัดท าข้อบัญญัติต าบล  งานนิติกร  ประชาสัมพันธ์จัดท าแผนพัฒนาต าบลงานการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไปมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่  
งานการประชุม  งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง  งานตรวจสอบภายใน  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   งานอ านวยการ
และสถานที่  งานประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานวิชาการ งานนโยบายและแผนโครงการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลงานข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานกฎหมายและนิติกรรม งานการด าเนินการทาง
คดแีละศาลปกครอง  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานนิติกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเช่น งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  งานประชุมกิจการสภา  งานอ านวยการและประสาน  งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น งานอ านวยการ งานป้องกัน  งาน
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู  เก่ียวกับสาธารณภัย รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

 
นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

   
นางสาวศิริวรรณ  เกสิน 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวสายฝน อินธิสาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวรรณพัชร  สว่างแสง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

 

 
นายกฤษฎา     พูนเพ็ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 นายวัฒนพงษ์ นาโสก 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  
 

นายศรีสวัสดิ์   เภาดี 

พนักงานขับรถยนต์ 
นางสาวปริยากร  หนูแดง 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

นายเกริกวิทย์   อิศรางกูร ณ อยุธยา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

 

                                                                 

                                                    
                                               
 



 

ส านักปลัดฯ 

ด าเนินการแก้ปัญหาการลุกล้ าที่สาธารณะบริเวณหมู่ที่ 10 

  

  

ด าเนินการแก้ปัญหาการลุกล้ าที่สาธารณะบริเวณหมู่ที่ 10 (ล ารางสาธารณะ) 

  

  

 



 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย วาตภัย และปัญหาภัยแล้ง 

  

  

  

  

 
 



 

มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน เช่น การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหัก
ภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งาน
ขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน  งบเงินสะสม
งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ -รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได ้ งานจัดท า/ตรวจสอบ
บัญชีและการรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย 

๑. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงิน  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  งานเก็บรักษาเงิน งานขอ
อนุญาตเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุม
เงินรายได-้รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน  งบเงิน
สะสมและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒. งานการบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบัญชี  งานการเงิน  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
งานงบการเงินและงบทดลอง งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง งานฝากเงิน งานเก็บรักษา
เงินและแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งานควบคุมการ
รับการจ่าย  งานการกู้และการยืมเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล งานควบคุมและด าเนินการเก่ียวกับการตัดเงินป ี
งานการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  งานควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทาง
วิชาการเก่ียวกับการเงินและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

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

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
ภาษ ี  งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นางสาวน้ าอ้อย วิมาโน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

นางสาวณัฏฐ์นรีย์  ศิลม่ัน 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

 

 

นางสาวนภาพร ชิณวร    
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ 

 นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน 

 

 

 
นางสาวชวนพิศ  บัวหลาย  

พนักงานจ้างท่ัวไป 
 นางสาวพิไลวรรณ  จ าปาทอง 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

 

 



 

งานด้านรายได้หรือภาษี ประจ าปี 2563 

 

  

  

 

 

 



 

   มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานส ารวจ ออกแบบเขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ า ฯลฯและงาน
ประมาณการควบคุมงานก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงกิจการไฟฟ้าประปาและจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือรวมทั้งงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกแบบเป็น  3  งาน ดังนี้ 

๑. งานบริหารทั่วไป มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดท าเอกสาร 

๒. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นงานก่อสร้างและบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลเพ่ือให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  งานจัดระบบข้อมูลและแผนที่เก่ียวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลให้เป็นปัจจุบันรวมทั้ง
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานส ารวจและแผนที่งาน
วางผังเมือง  งานควบคุมผังเมือง  อนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔. งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสาธารณูปโภค  เช่น งานกิจการประปาไฟฟ้า  งาน
ระบายน้ า รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง

นายอ านาจ อาษาพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ า

นางสาวเต็มดวง ฤทธ์ิทอง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

นายประมวล  เบ้าศรี
พนักงานจ้างท่ัวไป

นายศุกร์ สักลอ 
จ้างเหมารายวันงานไฟฟ้า 

 

นายประทวน  ป่ินภัย 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

  
 

นายโชคชัย ชูเชิด 

จ้างเหมารายวันงานประปา 

นายนพพล ทศพร 

จ้างเหมารายวันงานไฟฟ้า 

นายเสนาะ สนองสุข 

จ้างเหมารายวันงานประปา 



กองช่าง 
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนหมู่ที่ 5 

  

  

โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนหมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางส าอางค์  ยุติธรรม 

  

  
 

 



 

กองช่าง (ต่อ) 
โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายสมนึก  สุดใจ 

  

  

กิจกรรมการปรับปรุง ซ่องแซม ระบบน้ าประปาประจ าปี 2563 

  

  

 



 

กองช่าง (ต่อ) 
กิจกรรมการปรับปรุง ซ่องแซม ระบบไฟฟ้าประจ าปี 2563 

  

  

กิจกรรมการปรับปรุง ซ่องแซม ถนนในต าบลคลองเรือ ประจ าปี 2563 

  

  

 

 



 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือ   ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้กรอบภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรักษาและด ารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม   วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๒ งานดังนี้   

1. งานกิจการการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงาน
การศึกษาก่อนปฐมวัย  งานประสานงานการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ        กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ
ให้บริการด้านการศึกษา  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองเรือ และให้บริการเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งานดูแลและรักษาและพัฒนาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองเรือ รวมทั้งงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. งานส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานส่งเสริมกิจการ
ศาสนา  งานส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการใน
เขตต าบลคลองเรือเพ่ือเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ  รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 



              

 

 

นางสาวปราณี ศรีสุระ 

ผู้อ านวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

   
นางสาวสาหร่าย  บัวทอง     
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางวิชิตา   ประสานสุขถาวร      
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางสาวจิราวรรณ  บัวอุย 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

  

  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2563 

  

  

 

 

 



มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี  ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและงานด้านการเกษตรรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมิต้องเป็นภาระพ่ึงพา
ของสังคมรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

๒. งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพงาน
ส่งเสริมอาชีพและงานด้านการเกษตรรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  



 

 

 

 นางสุภิชา    เมฆขลา 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 
นายไพโรจน์ สุขผ่อง 

นักพัฒนาชุมขนช านาญการ 
 นางสาวภิญญดา   จันทร์แย้ม 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนงานสาธารณสุขตลอดจน
ข้อบัญญัติต าบลเก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังน้ันงานส่วนสาธารณสุขฯ จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับงาน
เฝ้าระวังโรค  งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้ความรู้กับประชาชนทั้งนี้การปฎิบัติหน้าที่ จึงจ าเป็นต้องแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลโรงงาน    งาน
สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริม 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น  งานอนามัยชุมชน  งานสาธารณสุขมูล
ฐาน  งานควบคุมมาตรฐานอาหาร-น้ า งานป้องกันรักษา และบ าบัดยาเสพติดรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น  งานรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน
และท่ีสาธารณะ    งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสียรวมทั้ง
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น  งานเฝ้าระวังโรคระบาด  งานระบาดวิทยา   
5. งานป้องกันและระงับโรคติดต่อน าโดยคนแมลงและสัตว์ งานเก่ียวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์ งาน

จัดท าเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 นางสาวปราณี  ศรีสุระ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 
นายกมลศักดิ์  อินทสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวเสาวณีย์  ศรีบุญจันทร์ 

พนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

การประชุมกลุ่มเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลคลองเรือ 

  

  

ประชุม สปสช.เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลคลองเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  

  

 



กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 

การรณรงค์เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ภายในต าบลคลองเรือ 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ให้มีมาตรฐานและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อการปฎิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ
ประจ าปโีดยมกีารบริหารงานต่างๆ ดังนี้ 

๑. นโยบาย  นโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
๒. นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
๓. นโยบาย การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
๔. นโยบาย ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
๕. นโยบาย ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้          6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
   โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.๑  จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
       ประชาชน 
๑.๒  ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ให้ทั่วถึง 
       ทุกหมู่บ้าน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน       
 
 

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

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบฐานราก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากร
และการบริการประชาชน 
 

๔.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
๔.๒  ฝึกอบรมให้ความรู้แกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น า 
๔.๓  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
๔.๔  การจัดโครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือ 
๔.๕  เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
  

๕.๑   ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นา 
        ส่วนผสม 
๕.๒   ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และการเลี้ยงสัตว์  
        ลดการใช้สารเคม ีเพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว 
 

๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
       และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลภาวะ 
       และภาพแวดล้อมต่างๆ 
๖.๒  การรณรงค์ให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้  
       เหมาะสม  
๖.๓  ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       ด้านการเกษตร 

 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 –25๖5)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน  การประชุมคณะกรรมการตามขั้นตอนการจัดท าแผน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ส าหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 25๖5)   เมื่อวันที่  
8  มิถุนายน  ๒๕63 และประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒563  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2563  โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนด าเนินงานประจ าปี 2563  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ
ทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มกีารยกเลกิ 

จ านวนโครงการ
ทีม่กีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

10 76.92 - - 3 23 - - - - 13 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและ
การส่งเสริมการ
ศาสนาการ
พัฒนาการ
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน     

13 44.82 - - 16 55.17 - - - - 29 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชน การ
พัฒนาสังคมและ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ฐานราก 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการ
บริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 

9 56.25 - - 7 43.75 - - - - 16 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง 

2 50 - - 2 50 - - - - 4 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   แหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 33.33 - - 2 66.66 - - - - 3 ๑๐๐ 

รวม 35 53.84   30 46.15     65 100 



 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม งบประมาณใช้ไป 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

4,574,000 100 6,852,000 100 6,507,560.00 6.95 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการศาสนาการ
พัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

18,664,484 100 - 
 

- 14,971,930.46 80.21 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบฐานราก 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 

2,172,690 100 - - 1,196,985.97 55.09 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

314,140 100 - - 83,125 26.46 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 

140,000 100 - - 49,280 35.2 

รวม 25,973,314 100 6,852,000 100 19,984,522.43 76.94 



 

สรุปจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
คันคลองคลองไทร หมู่ที่ 
1 บริเวณกลุ่มบ้านนาย
บุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

500,000 470,000 คงเหลืองบประมาณ   
จ านวน  30,000   บาท 

2. โครงการปรับปรุง
ถนนโดยเสริมผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 ต่อจากของเดิม
บริเวณหน้าวัดสมานมิตร 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

500,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   500,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 บริเวณกลุ่มบ้าน
นายสุภกร  บุญทวี 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

198,000 197,000 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   1,000 บาท 
 
 

4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บริเวณกลุ่มบ้าน 
นายสมัย พงษ์ภมร 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

82,000 80,000 
 

 คงเหลืองบประมาณ   
จ านวน  2,000 บาท 

5.โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมขยายผิว
จราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านนายภาสกร  
สมพงษ ์ถึงบริเวณสุด
เขตองค์ต าบลคลองเรือ  
อ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 

376,000 356,000 คงเหลืองบประมาณ   
จ านวน  20,000 บาท 

 



  

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต่อ
จากบริเวณตรงข้ามอู่ ส.
การช่าง ถึงบริเวณหน้า
คริสตจักรวิหารแดง 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

483,000 480,000 คงเหลืองบประมาณ   

จ านวน 3,000 บาท 

7.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บริเวณกลุ่มบ้านนาย
ธงชัย ยอดผล ถึงกลุ่ม
บ้านนายจ านอง สร้อย
แสง ต าบลคลองเรือ 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 

180,000 169,000 คงเหลืองบประมาณ   

จ านวน 11,000 บาท 

8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บริเวณกลุ่มบ้านนาง
ก้าน หลักทอง ถึงบ้าน
นางเกลี้ยง  กัญวิเศษ 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี   

189,000 - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน   189,000  
บาท 

(ไม่ได้ด าเนินการ) 

9.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  8 บริเวณซุ้มวัดคลอง
ยาง ถึงถนน คศล.เดิม 
ต าบลคลองเรือ  

483,000 470,000 คงเหลืองบประมาณ   

จ านวน 13,000 บาท 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบคันคลอง
หนองไทร หมู่ที่ 9 
บริเวณต่อจากกลุ่มบ้าน
นางสมจิตร สีดา  ต าบล
คลองเรือ อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี 

500,000 478,900 คงเหลืองบประมาณ   
จ านวน 21,100 บาท 

11.โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บริเวณหน้าบ้านนาง
ปัญญา เทพสงเคราะห์  
ถึงบริเวณหน้าบ้าน นาง
มาลี ราจันทึก ต าบล
คลองเรือ อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี 

483,000 444,000 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 39,000 บาท 

12.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณ
ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่
สังวาลย์ คชประเสริฐ 
ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 

500,000 458,000 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 42,000 บาท 

13.ค่าใช้จ่ายโครงการ
ขุดลอกคลองก าจัด
วัชพืชทั้งต าบล 

100,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   100,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

รวม จ านวน 13 โครงการ 4,574,000 3,602,900 971,100 

 

  

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

40,000 6,800 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  33,200  บาท 

2.โครงการจัดตั้งหรือ
อบรมทบทวนศูนย์  
อปพร. ต าบลคลองเรือ 

50,000 15,200 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  34,800 บาท 
 

3. โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

4.ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
ต่างๆและวันส าคัญต่างๆ 

150,000 34,800 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  115,200  บาท 

5.ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยต่างๆ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

6.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

7.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต าบลคลองเรือ 

10,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   10,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

8.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ต าบลคลองเรือ 

10,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  10,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

9.โครงการศูนย์กีฬา
เยาวชนต าบลคลองเรือ 

10,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  10,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

10.โครงการ
กระบวนการเรียนรู้ สู่
การพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลคลอง
เรือ 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน    20,000    บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

11.ศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดต าบล
คลองเรือ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  50,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม 
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

 

 

 

 

12.โครงการเยาวชน
ประชาชน สัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
เรือ 

300,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  300,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

13.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

499,060 
 

 

499,060 

 
 

- 
 

 

14.โครงการอาหาร
เสริมนม ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1,344,424 1,341,522.32 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน 2,901.68  บาท 

15.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยฯ 

100,000 75,500 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 24,500   บาท 

16.โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก 

100,000 3,053 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  96,947  บาท 

17.โครงการย้อน
ต านานสระบุรีสืบสาน
ประเพณีหนึ่งเดียวใน
โลก 

15,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   15,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

18.โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

100,000 57,350 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   42,650 บาท 

19.โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลคลอง
เรือ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   50,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม 
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

 

 

20.อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ให้กับ
เด็กนักเรียนในเขต
บริการของ  อบต. 
คลองเรือ 

2,556,000 2,344,045.14 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  211,954.86 บาท 
 

21.อุดหนุนโครงการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ของชาติ  ศาสนาและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ประจ าปีงบประมาณ  
2563 

20,000 20,000 - 

22.โครงการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  20,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

23. โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  
พัฒนาระบบสวัสดิการ
และเพ่ิมศักยภาพ 
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้
น้อย และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

200,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  200,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

24.โครงการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

100,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   100,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

25.โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล 
คลองเรือ”เสริมพลังวัย
เกษียณพ่ึงตน” 

100,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 100,000   บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

26.โครงการปฏิบัติ
ธรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมต าบลคลอง
เรือ    

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 50,000   บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและการ
ส่งเสริม 
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน   
 

 

 

 

27.ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ  
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

9,500,000 8,471,800 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   1,028,200 บาท 

28.ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ  
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

3,000,000 2,012,800 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  987,200  บาท 

29.เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

120,000 90,000 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  30,000  บาท 

รวม จ านวน 29 โครงการ 18,664,484 14,971,930.46 3,692,553.54 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 

1.เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

108,000 80,301.14 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  27,698.60  บาท 

2.เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

250,000 250,000 - 

3.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะประปา 

200,000 200,000 - 

4.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการ
อ่ืนๆ 

160,000 160,000 - 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  50,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

6.โครงการศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 

40,000 29,900 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  10,100 บาท 

7.โครงการเวทีประชาคม
ต าบลคลองเรือ 

50,000 50,000 - 

8. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  20,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

9.โครงการฝึกอบรมสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)และ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประ
โยชย์ของท้องถิ่น 

200,000 200,000 - 

10. โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ จ านวนสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

15,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  15,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

11.อุดหนุนให้กับ
เทศบาลต าบลวิหารแดง
ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่อ าเภอวิหารแดง
เป็นไปอย่างมีศักยภาพ 

25,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  25,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการบริ 
การประชาชน 

12.โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  20,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

13.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

500,000 230,000 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  270,000  บาท 

14.โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก สภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างผู้น าชุมชน
และผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

250,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 250,000  บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

15.ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต าบล 

-ส านักปลัด 
 
-กองคลัง 
 
-กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 

40,000 
 

32,400 
 

32,400 

 
 
 

36,248 

 
25,091.50 

 
15,746.47 

 
 
 

คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  3,752  บาท 
คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  7,308.50  บาท 
คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 16,653.53 บาท 

16.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 
 

287,890 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 287,890 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

รวม จ านวน 16 โครงการ 2,172,690 1,196,985.97 975,704.03 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
 
 
 
 

1.โครงการตาม
พระราชด าริโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ,
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการรัก
น้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดช 

64,140 64,140 - 

2.โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 18,985 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   31,015 บาท 

3.โครงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

100,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   100,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

4.โครงการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลคลองเรือ 

100,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน   100,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

รวม จ านวน   4  โครงการ 314,140 83,125 231,015 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยว 

1.ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการที่ทิ้งขยะ 

40,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  40,000  
บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

๒.โครงการ”คลองเรือ 
รักษ์โรค รักษ์
สิ่งแวดล้อม” 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  50,000 บาท 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

3.โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ต าบลคลองเรือ 

50,000 49,280 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน  720 บาท 
 

รวม จ านวน   3  โครงการ 140,000 49,280 50,720 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  65  โครงการ 25,973,314 19,984,522.43 5,948,791.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสรา้งขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายวิหารแดง 
- คลองไทร (สบถ.45002) จุดเร่ิมต้นโครงการ
บริเวณแยกถนนยางคู่ ถึงบริเวณบริษัทศศินทร์ 
พอทเทอร่ี ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรอืก าหนด) 
งบประมาณ 496,000.-  บาท 

 - - 486,000 10,000 

2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายวิหารแดง-คลอง
ไทร (สบถ.45002) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
หน้าทางเข้าวัดหนองไทรถึงบริเวณบ้านนาง
ส าอาง ยุติธรรม ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ  485,000.-  บาท 

 - - 485,000 - 

3.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลแบบถัง
แชมเปญ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขัน
แก้ว เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 น้ิว ลึกประมาณ 
80 เมตร พร้อมตดิตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ  727,000.-  บาท 

 - - 559,000 168,000 

4.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายคลองไทร - เขา
แก้ว จุดเริ่มต้นโครงการบริษัทเนทฟี ฟู๊ด จ ากัด 
ถึงบริเวณบ้านนางจรูญ กรอกแก้ว ขนาดผิว
จราจร กว้าง 1 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนที ่
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
งบประมาณ  490,000.-  บาท 

      - - 490,000 - 

        

                     

 



 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

10.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 
บริเวณเลียบคันคลองบ้านนางส าอาง ยุติธรรม 
ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 20 เมตร 
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
งบประมาณ    860,000.-   บาท 

- -  - 860,000 
 

11.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
บริเวณบ้านนางพัณญ์นิภา ธวัฒน์อุดมฤทธิ์ ขนาด 
Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 100 เมตร พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 
เมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
งบประมาณ   720,000.-   บาท 

- -  - 720,000 

12.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่6
พร้อมติดตั้ ง ถังแชมเปญ บริเวณร้านพิพัฒน์
เฟอร์นิเจอร์ เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก
ประมาณ 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร  
 (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ   828,000.- บาท 

- -  - 828,000 

13.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10
พร้อมเช่ือมระบบต่อเข้าถังประปาเดิม บริเวณบ้าน
นายสมพงษ์ สร้อยสระ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 
นิ้ว ลึกประมาณ 100 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
งบประมาณ  282,000 .- บาท 

- -  - 282,000 

14.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่10 
พร้อมเช่ือมระบบต่อเข้าถังประปาเดิม บริเวณวัด
คลองหัวช้าง เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก
ประมาณ 100 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
งบประมาณ 282,000.- บาท 

- -  - 282,000 

รวม     6,852,000 8 - 6 2,904,660 3,947,340 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ด าเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565  โดยน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแปลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ให้สอดคล้องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมายภารกิจและ
อ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน    

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านศักยภาพ ด้านการคมนาคมภายใน
ต าบล  ได้แก่  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทาง   ท่อระบายน้ า  อาคารสถานที่  กิจการด้านสาธารณูปโภค  
เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ าและแหล่งกักเก็บน้ า  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในต าบล 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสขุและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน   
2.1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ด าเนินงานด้านศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หลายแนวทางเป็น
ต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาฯ  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม  

2.2  การพัฒนาด้านสังคม   สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน     

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   ได้ด าเนินงานด้านสังคมหลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬา  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา   การพัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬา
เป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ  คนด้อย
โอกาสและผู้สูงอายุ   การป้องกันและก าจัดโรคชนิดต่าง ๆ  ในสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆในต าบล  โดยการอุดหนุ น
งบประมาณ  เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้างเสริมและกระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บเก่ียว
ผลผลิต   เช่น การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ  การส่งเสริมร้านค้าชุมชน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เป็นต้น  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในต าบล 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของ
ประชาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  การบริหารงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้าง  การจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ
การติดตามและประเมินผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้ส่งบุคลากร/สมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารฯ เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหารมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึงท้ังต าบล 



 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ  
การรักษาสภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็น  ป่าไม้   ดิน  หรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์   การส่งเสริมการปลูกป่า   การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล โดยการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และ
ย่ังยืน 
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คณะผู้จัดท ารายงานกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

ท่ีปรึกษา 

นายทพิย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรอื 

นายชาติ   ชูนาม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรอื 

นายอทุัย   เกิดรี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรอื 

นางสาวกันณัชชา พุกสิทธิ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

นายรวีโรจน์   บุษบา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรอื 

นายสมัย     ล าดี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

บรรณาธิการ 

นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรอื 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางสาวน  าออ้ย   วิมาโน   ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางสาวปราณี   ศรีสรุะ   ผู้อ านวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 

นายวิชรวีย์   เพศสุวรรณ ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางสุภิชา   เมฆขลา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

นางสาวสายฝน   อินธิสาร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายเกริกวิทย์   อิศรางกูร ณ อยุธยา พนักงานจ้าง 

อ านวยการผลิตโดย  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรว่ำต ำบลคลองเรือ 


