
                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 บัญชีประสานโครงการ (ผ๐๒) 
แผนพัฒนาสามปี  (๒๕60-๒๕๖2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 

        กรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 

                                                                         แนวทางท่ี  ๑    จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

๑ โครงกำรก่อสร้ำง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมถนนลกูรงั,

ถนนคสล.ถนนแอสฟลัท์ตกิ (ASPHALTIC)และสะพำน 

850,000 850,000 850,000 2,550,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรงุซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ,ขยำย

ผิวจรำจรรวมทัง้ไหล่ทำงพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำและ

ทำงเดินเท้ำ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงกำรจัดท ำป้ำยบอกเสน้ทำงหมูบ่้ำนและสถำนที่

ส ำคัญต่ำงๆ 

200,000 200,000 200,000 600,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรงุ,บ ำรุงรกัษำสะพำนรวมทั้ง

ท่อระบำยน้ ำใต้สะพำน 

500,000 500,000 500,000 1,500,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงกำรตดิตั้งรำวเหลก็ลกูฟกูกัน้ขอบทำงกำร์ดเรล 

(GUARD RAIL)และจัดท ำลูกระนำดบริเวณที่เปน็จดุ

เสี่ยงบรเิวณถนน คสล.และบริเวณถนนลำดยำง 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

6 โครงกำรเพิ่มเติมแหล่งน้ ำและคลองในระบบชลประทำน

รวมทั้งขุดลอกพร้อมทั้งก ำจัดวัชพชืต ำบลคลองเรือ 

 

200,000 200,000 200,000 600,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

7 โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี ถนน

สำย สบถ.45003  คลองหวัช้ำง-เขำแก้ว หมู่ท่ี 4 และหมูท่ี่ 

10 ต ำบลคลองเรือ อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 24,000,000 องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัด

สระบุร ี

8 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำประชำคม,ศำลำที่พักผู้โดยสำร,

สวนสำธำรณะ,หอประชุม,ศูนยพ์ัฒนำอำชีพ,หลังคำโดม

และลำนกีฬำชุมชน 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงกำรวำงแผน ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและ 

 กำรวำงผังชุมชน 

 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

10 โครงกำรตดิตั้งซ่อมแซม,กล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้ง

ภำยใน-ภำยนอก อบต.,โคมไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำไฟฟ้ำ

ส่องสวำ่งสำธำรณะรวมทัง้ยำ้ยเสำไฟฟ้ำและขยำยเขต

ไฟฟ้ำ 

 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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     แนวทางท่ี  ๒  ขยำยกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค  ไฟฟ้ำ ประปำ  โทรศัพท์ให้ทั่วถึง 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

11 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลจัดท ำพรอ้มติดตัง้ถังเก็บน้ ำรูปทรง

แชมเปญรวมทั้งเครื่องกรองน้ ำ 

700,000 700,000 700,000 2,100,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรงุและซ่อมแซมประตรูะบำยน้ ำและ

ฝำยกั้นน้ ำรวมทั้งฝำยแมว้ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

13 โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมติดตั้งระบบประปำบำดำลแบบถัง

แซมเปญพร้อมขยำย เขตระบบจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 

 

300,000 300,000 300,000 900,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

14 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมขยำยไหล่ทำงถนนสำย สบถ.

45002  สำยวหิำรแดง-คลองไทร  หมูท่ี่ 6 และหมู ่9 

2,๔00,000 2,๔00,000 2,๔00,000 ๗,๒00,000 องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัด

สระบุร ี

15 โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงคบ์ริเวณประตูระบำยน้ ำ 

 

500,000 500,000 500,000 1,500,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณเลียบ

คันคลอง 

500,000 500,000 500,000 1,500,000 กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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    กรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒   ด้านการพัฒนาการศกึษาและการส่งเสริมการศาสนา การพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา 

                                                                              คุณภาพชีวิตประชาชน 

                   แนวทางท่ี  ๑     พัฒนำคน ชุมชน และสังคม  กำรศึกษำ  สำธำรณสุข พัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี สงเครำะห์ ผู้สูงอำยุ   

                                                                            คนพิกำร   งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต งำนฝึกอบรม 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวนั ส ำหรับศนูยพ์ัฒนำเดก็เลก็ 

 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและพัฒนำระบบสวัสดิกำรและ

เพิ่มศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สงูอำยุ  ผู้พิกำร   ผู้ปว่ย

เอดส์และกลุ่มผู้ปว่ยเรือ้รงั 

 

300,000 300,000 300,000 900,000 กองสวสัดกิำรสังคม 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงกำรช่วยเหลือและสงเครำะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ  ผู้พกิำร

และผู้ปว่ยเอดส ์

150,000 150,000 150,000 450,000 กองสวสัดกิำรสังคม 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 40,000 40,000 40,000 120,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงกำรควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ตดิต่อเช่นโรคพิษสนุัขบ้ำรวมทั้ง

โรคระบำดอื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

6 โครงกำรป้องกันควบคุมไขเ้ลือดออกก ำจดัยุงลำยและพน่หมอก

ควันในชุมชนต ำบลคลองเรือ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

7 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัย บรรเทำสำ

ธำรณภัยต่ำงๆและปรับปรงุคุณภำพชีวิตประชำชน 

50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงกำรอุดหนุนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเรือตำม

โครงกำรประกวดทูบ ี นัมเบอร์วัน 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

450,000 

 

กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

9 โครงกำรจัดหำวัสด ุ อุปกรณ์ส ำหรับงำนป้องกนับรรเทำ 

สำธำรณะภัยต่ำงๆในต ำบลคลองเรือ   

50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัดและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

10 โครงกำรจัดตั้งศูนยป์้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกอัคคีภัย,

อุทกภัย,วำต ภัย,แผ่นดินไหวและโคลนถล่มภำยในต ำบลคลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงกำรสนับสนุนพัฒนำ  ปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำ

เขำแก้วและบึงหนองแบนให้เปน็แหล่งท่องเที่ยวและแหลง่เรียนรู้

ในต ำบล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 ส ำนักงำนปลดั,กองช่ำง 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตภำยในส ำนักงำนและเครือขำ่ย

อินเตอร์เน็ตต ำบลเพื่อ รองรับประชำคมอำเซียน 

 

100,000 100,000 100,000 300,000 ส ำนักงำนปลดั 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

13 โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธภิำพกำรจัดเก็บรำยได้และ

ส่งเสริมกำรช ำระภำษี ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองคลงัและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

14 โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้  สูก่ำร

พัฒนำเด็กและเยำวชน ต ำบลคลองเรือ 

 

300,000 300,000 300,000 900,000 กองกำรศกึษำและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

15 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ   50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัดและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

16 โครงกำรส่งเสริมองคค์วำมรู้ สู่พัฒนำกำร ลกูรกั 

 

50,000 50,000 50,000 150,000 กองกำรศกึษำละหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

17 โครงกำรขยับกำยสบำยชีวีตำมวถิีชุมชน-คนคลองเรือ 60,000 60,000 60,000 180,000 กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

18 โครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนต ำบลคลองเรือ 

 

75,000 75,000 75,000 225,000 กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

19 โครงกำรอำหำรเสริมนมใหก้ับศนูยพ์ัฒนำเดก็เล็กและ

เด็กนักเรียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองกำรศกึษำและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

20 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวนัใหก้ับศนูยพ์ัฒนำ

เด็กเล็กและเดก็นกัเรยีน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

21 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ 100,000 100,000 100,000 300,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

22 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในและภำยนอก

อำคำรส ำนักงำนและก่อสร้ำงห้องน้ ำส ำหรับ

ประชำชนและห้องน้ ำผู้พิกำร,ประตูรั่วส ำนกังำน

ส ำหรับผู้มำ ตดิต่อรำชกำรที่อยูใ่นสถำนที่ตั้ง

รวมทั้งศูนยพ์ัฒนำเดก็เลก็  ณ  ที่ท ำกำรองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 

100,000 100,000 100,000 300,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

23 โครงกำรจัดท ำรั้ว/ป้ำยศนูยพ์ัฒนำเดก็เล็ก,ป้ำย

ประชำสัมพันธ์,อ่ำงล้ำงมือและต่อเติมซ่อมแซม

อำคำรศูนยพ์ัฒนำเดก็เลก็พร้อมทัง้เทลำน

คอนกรตีและก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นภำยในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 

700,000 700,000 700,000 2,100,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

24 โครงกำรช่วยเหลือบรรเทำสำธำรณภัยฉุกเฉิน

ต ำบลคลองเรือ 

400,000 400,000 400,000 1,200,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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     แนวทางท่ี  ๒     กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอำชญำกรรมและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

25 โครงกำรจัดตั้งศูนยต์่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติดต ำบลคลองเรือ 

 

80,000 80,000 80,000 240,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

26 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ อปพร.ต ำบลคลองเรือพร้อมฝึกอบรม 

ทบทวนอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และซ้อม

แผนป้องกันสำธำรณภัยศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กอันเนื่องมำจำก 

อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและโคลนถล่ม 

120,000 120,000 120,000 360,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

27 โครงกำรอุดหนุนศูนยป์ฎิบตัิกำรยำเสพตดิอ ำเภอวหิำรแดง 100,000 100,000 100,000 300,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

28 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 40,000 40,000 40,000 120,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

29 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมภำยใน 

ต ำบลคลองเรือ 

50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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      แนวทางท่ี  ๓     พัฒนำสวนสำธำรณะและกำรกีฬำ  

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรเยำวชน ประชำชนสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติดของ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือต ำบลคลองเรือ   

 

300,000 300,000 300,000 900,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงกำรจัดตั้งศูนยก์ีฬำชุมชนต ำบลคลองเรือ 10,000 10,000 10,000 30,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงกำรแขง่ขนักีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์อ ำเภอวหิำรแดง 50,000 50,000 50,000 150,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

-205- 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     แนวทางท่ี  ๔    จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2 อุดหนนุโครงกำรประเพณี ท้องถิน่ 10,000 10,000 10,000 30,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3 อุดหนนุประเพณตีักบำตรดอกเขำ้พรรษำจังหวดั

สระบุร ี

15,000 15,000 15,000 45,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆทำงศำสนำและ

โครงกำรที่เกี่ยวกับธรรมะส ำหรับศำสนำ 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงพธิกีำรทำงศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณไีทย

ต่ำงๆ 

200,000 200,000 200,000 600,000 กองกำรศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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     ยุทธศาสตร์ท่ี   ๓   ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรพัฒนำสงัคมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบฐำนรำก 

           แนวทางท่ี  ๑    พัฒนำฝีมือในกำรประกอบอำชีพของประชำชนตลอดจนกำรคำ้ กำรพำณิชยก์ำรอุตสำหกรรม  

                                                                  โดยกำรฝึกอำชีพ ส่งเสริมอำชีพ  กำรบริกำรต่ำง ๆ  

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำร สง่เสริม ,สนบัสนนุพัฒนำกลุ่มองคก์รสตรตี ำบลคลองเรือ 25,000 25,000 25,000 75,000 กองสวสัดกิำรสังคม 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

      ยุทธศาสตร์ท่ี   ๔   ด้ำนกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรบริกำรประชำชน 

         แนวทางท่ี   ๑   ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรสถำนทีก่ลำงส ำหรับเป็นศนูย์

รวมขอ้มูลขำ่วสำรกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงของหน่วยงำนบรหิำรรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นอ ำเภอวหิำรแดง 

40,000 40,000 40,000 120,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงกำรจัดตั้งกองทนุและบริหำรจัดกำรกองทุนส ำนักงำน

หลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ  (สปสช.) 

 

200,000 200,000 200,000 600,000 กองสำธำรณสุข 

และสิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

3 โครงกำรศกึษำดูงำนของคณะผู้บริหำร  พนักงำน ลกูจ้ำง อบต.และ

สมำชิกสภำอบต. ผู้น ำชุมชน  เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพแก่องคก์ร

300,000 300,000 300,000 900,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



ปกครองส่วนท้องถิน่     
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        แนวทางท่ี   ๒    ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและ ผู้น ำ ชุมชน 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

4 โครงกำรพัฒนำศกัยภำพ อสม.และงำนบรกิำรของ

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้ได้มำตรฐำน 

250,000 250,000 250,000 750,000 กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

 
 
     แนวทางท่ี   ๓   เผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรให้แก่ประชำชน 

 
 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

5 โครงกำรตดิตั้งเสียงตำมสำย/ตดิตัง้เสียงไร้สำย/หอกระจำย

ขำ่ว/ติดตัง้ระบบเครื่องเสียงพร้อมขยำยภำยในห้องประชุม

ส ำนักงำน/ภำยนอกต ำบลและจดัซ้ือล ำโพงสนำม 

100,000 100,000 100,000 300,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงกำรจัดตั้งศูนยบ์ริกำรขอ้มูลขำ่วสำร/ขอ้มูลแผนที่ภำษี

และทะเบียนทรัพย์สนิภำยในต ำบลคลองเรือ  

100,000 100,000 100,000 300,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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     แนวทางท่ี  ๔    กำรจัดโครงกำรอบต.สัมพันธ์ เยี่ยมบ้ำนยำมเย็น 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

7 โครงกำรเวทปีระชำคมต ำบลคลองเรือ     เพื่อกำรจดัท ำแผนพัฒนำ 

ชุมชนต ำบลคลองเรือ (ปีละ ๑ ครั้ง  ออกให้บริกำร  ๑  หมู่บำ้น) 

100,000 100,000 100,000 300,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
      

     แนวทางท่ี  ๕   เสริมสร้ำงควำมรู้และจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ ชุมชนในต ำบล 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

8 โครงกำรปรองดอง เพื่อสมำนฉันทน์ ำไปสูก่ำรปฏิรูปตำมนโยบำย คสช.เพ่ือ

ปฏิรูป กำรเมืองตำมสิทธิอ ำนำจหน้ำที่ ตำมบทบัญญัติ  นโยบำย ของรัฐ 

50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัดและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

9 โครงกำรศูนยเ์รียนรู้ชุมชนต ำบลคลองเรือ   50,000 50,000 50,000 150,000 กองกำรศกึษำและหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง 
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     ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕   ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและส่งเสริม เศรษฐกิจแบบพอเพยีง 

          แนวทางท่ี  ๑   ส่งเสริมให้ประชำชนปฏิบัติตำมแนวทำงพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพยีงไร่นำสวนผสม 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรพระรำชด ำริพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช 

 

50,000 50,000 50,000 150,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 แนวทางท่ี  ๓   ส่งเสรมิการลงทุนด้านการเกษตร การบริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

2 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิำพใหแ้กศู่นยถ์่ำยทอด

เทคโนโลยกีำรเกษตร 

60,000 60,000 60,000 180,000 กองสวสัดกิำรสังคม 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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      ยุทธศาสตร์ท่ี   ๖   ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

          แนวทางท่ี   ๑   ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนตระหนักถึงคุณค่ำ  

                                                                และมีส่วนร่วม ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะน้ ำเสียและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ 

 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรคลองเรือ รักษ์โลก-รกัษ์สิง่แวดล้อม 50,000 50,000 50,000 150,000 กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงกำรจัดซ้ือรถเก็บขยะ 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงกำรจัดหำถังขยะและจดัท ำเตำเผำขยะ 50,000 50,000 50,000 150,000 กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
     แนวทางท่ี  ๒    รณรงคใ์ห้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม ้และดูแลให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสม 

 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

1 โครงกำรพระรำชเสำวนีย ์ 35,000 35,000 35,000 105,000 ส ำนักปลัด 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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