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ส ำนักงำนปลัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 

อ ำเภอวิหำรแดง  จังหวัดสระบุรี 

 

 



 

 

              

 

                          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความยึดม่ันในหน้าที่ความรับผิดชอบที่พ่ีน้องประชาชนไว้วางใจ ในการบริหารงานด้านต่างๆ  
กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ต้องขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนต าบลคลอง
เรือ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ปฎิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการส าคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ในด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
การเมืองและทุกๆ ด้านที่มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน    ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญซึ่งเป็น
ปัญหาโครงการของต าบลคลองเรือ  นับต้ังแต่ที่ได้เข้ามาบริหาราชการส่วนท้องถิ่น   ได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านสาธารณูปโภค    ด้านสาธารณูปการ   ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งน าไปสู่
ความเจริญของท้องถิ่นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ สามารถด าเนินงานต่างๆ  ส าเร็จลุล่วง ด้วยดี  ก็
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน จนบรรลุวัตถุประสงค์  กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและ
ขอให้ค าม่ันต่อทุกท่านว่ากระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆท่าน เพ่ือจะน าข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นไปพิจารณาด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อต าบล
คลองเรือต่อไป 

 

นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 



 

 

 

 

              
         

 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีพ่อแม่พ่ีน้องต าบลคลองเรือ   ทุกท่าน ได้ให้ความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ    ในการพัฒนาและร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้น  สามารถด าเนินการจน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชนทั้งหลายในบางครั้งก็ ต้องพบกับภาวะปัญหาต่างๆ      
ในบางหมู่บ้านเราก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที     ขึ้นอยู่กับสภาพโดยรวมและความร่วมมือร่วมใจของพ่ีน้องในหมู่บ้าน  
มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นภาพพ่ีน้องต าบลคลองเรือ    มีความรักความสามัคคี ร่วมใจกันจนสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
และเหตุการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี     

นางสาวกันณัชชา   พุกสิทธิ์ 
เลขานุการนายก อบต. คลองเรือ 

นายชาติ    ชูนาม 

รองนายก อบต. คลองเรือ 

นายอุทัย  เกิดรี 
รองนายก อบต. คลองเรือ 



 

สวัสดีครับพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลคลองเรือ  ทุกท่านกระผมนาย
รวิโรจน์   บุษบา ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรื อ  ซึ่ ง มีอ านาจหน้ าที่ ในการควบคุม ดูแล
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีการพัฒนาเป็น
อย่างดี ก็เนื่องจากความรักความสามัคคีของทุกคน   ซึ่งให้
ความร่วมมือร่วมใจ  สมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี   
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้เห็นความส าคัญของพ่ี
น้องประชาชนชาวต าบลคลองเรือ  ซึ่งฝ่ายบริหารได้ก าหนด
แนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานไว้แล้วในส่วนของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  จึงให้ความส าคัญในการ
ก ากับตรวจสอบ  ดูแลการท างานของฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้
ท างานได้ส าเร็จตามนโยบายที่วางไว้    ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  เกิดความบริสุทธิ์   ยุติธรรม  น าไปสู่การ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ขอขอบคุณชาวต าบล
คลองเรือทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดจนประสบ
ความส าเร็จ  

               

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  จ านวน   19  คน   โดยราษฎรมีสิทธิ
เลือกตั้ง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน  เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผล  
ให้ประชาชนทราบ ตามโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  โดยมี ปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ  เป็นเลขานุการสภาฯ 
 

 

นายรวิโรจน์  บุษบา 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 



 
 

กระผมในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   
ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลและความจริงใจในการปฏิบัติราชการ    
การอยู่ร่วมกันฉันท์มิตรพ่ีน้อง    โดยมุ่งผลส าเร็จของงานบน
พ้ืนฐานของความรู้สึกที่ดีของทุกฝ่าย และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน     โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น
การจัดท างบประมาณรายจ่าย   การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
การด าเนินการ  จัดซื้อจัดจ้าง    การตรวจสอบ    การ
ประเมินผล    การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ราชการ   โดยเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด      การจัดท าหนังสือ
สรุปผลการปฎิ บั ติงานและผลงานการพัฒนาท้องถิ่ น ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เรือ    ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน     เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นสืบไป 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ เบอร์โทรศัพท์ 

นายรวีโรจน์  บุษบา ประธานสภา อบต. 8 061-671-8389 

นายสมัย    ล าดี รองประธานสภาอบต. 7 081-384-2216 

นายสรอรรถ  ทับสาร สมาชิกสภา อบต. 1 092-353-5269 
 

นางบุญยวีร์   เฉยชอบ สมาชิกสภา อบต. 1 095-776-9965 

นางทองสุก  ค าแพง สมาชิกสภา อบต. 2 086-129-3422 

นายศิริพงษ์   ผาพิน สมาชิกสภา อบต. 2 062-393-4472 

นายสุนทร   บุญมี สมาชิกสภา อบต. 3 084-568-4109 

นายสมัย   พงษ์ภมร   สมาชิกสภา อบต. 3 081-663-5189 

นางอรวรรณ ดวงเนตร สมาชิกสภา อบต. 4 092-882-6646 

นายสมศักด์ิ  ขันแก้ว สมาชิกสภา อบต. 4 088-541-5034 

นายสุวัฒน์  นิลสุพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. 5 089-241-5764 

นายสุเมธ   อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. 5 063-204-4642 

นายประทวน หุ่นสาระ สมาชิกสภา อบต. 6 085-187-8345 

นายนิภณ     พานทอง สมาชิกสภา อบต. 7 087-403-1273 

นางสุนันท ์   อ้อยแดง สมาชิกสภา อบต. 8 092-924-9461 

นายบุญมี    โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต. 9 086-362-5919 

นายวินัย    ขวัญชัยโย สมาชิกสภา อบต. 9 092-283-4668 

นางชลณิธา  คชประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. 10 089-090-9089 

นายสมพงษ์    ปัญโญ สมาชิกสภา อบต. 10 084-910-9250 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพท่ัวไป 
ด้านกายภาพ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒/๓    หมู่ที่  ๙  
ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองสระบุรี  ห่างจากอ าเภอเมือง
สระบุรีประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร  มีเน้ือที่รวม  ๒๕.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๐๒๘.๑๒  ไร่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๓๙   และปรับเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม   พ.ศ.
๒๕๕๐  โดยมี  นายบุญนาค  คัมภิรานนท์  ก านันต าบลคลองเรือ    เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต าแหน่ง) คนแรก และ
ปัจจุบันได้มีการเลือกตั้งใหม่ ได้แก่ นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์    เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

ด้านภูมิประเทศ 
   ลักษณะพ้ืนที่ของต าบลคลองเรือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบค่อนข้างเรียบบริเวณทิศเหนือของต าบลทิศ
ตะวันออกของต าบลจรดเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง  แปลงสอง,มีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่  คลอง
ห้วยกรวดและคลองหัวช้างไหลมาบรรจบกันเป็นคลองวิหารแดงในเขตหมู่ที่ ๙ โดยไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก
ของต าบล  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปจึงเหมาะส าหรับการเกษตรและปศุสัตว์ 

                                                 อาณาเขตติดต่อ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลเจริญธรรม          อ าเภอวิหารแดง     จังหวัดสระบุรี 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลบ้านพริก             อ าเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเขาเพิ่ม               อ าเภอบ้านนา       จังหวัดนครนายก 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบาลต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง    จังหวัดสระบุรี 
          

    ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
    ดังน้ันพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือเป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนามีพ้ืนที่ติดกับเขตจังหวัด 

นครนายกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายเป็นเขตพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมในอนาคตได้     
 

                                                      ด้านการเมอืง/การปกครอง 

                                                     เขตการปกครอง 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น    ๑๐   หมู่บ้าน  ดังน้ี 
  หมู่ที ่ ๑ บ้านเกาะกลาง  นายทองเปลว   เฉยชอบ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  

  หมู่ที ่ ๒ บ้านหนองไทรเหนือ นายวสันต์       บัวทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 

  หมู่ที ่ ๓ บ้านหนองไทรใต้ นายจ ารัส        พรมน้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 

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

           
                             



วิสัยทัศน์  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

   “ ต าบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                           พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 

พันธกิจการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   
  ๑.      จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและท่ัวถึง     โดยควบคุมให ้
   สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 

  ๒. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาด 
   และความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ 
 

  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส   มีขีดความ 
   สามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้าง 
                   เครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพ่ือน ามาพัฒนา 
                   ต าบล 
 

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

  ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้   มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัย 
   ในชีวิตและทรัพย์สิน    มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด   
   ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
 
 

  ๖. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึก มีศักยภาพ 
   ในการร่วมคิด   ร่วมท า   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

  ๗. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้น าท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครอง 
   ระบอบประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
            การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ 
 

  ๘. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และระบบเกษตร 
   อินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ   เพ่ือลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
 

  ๙.        บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  
 

  ๑๐.      ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
                    ให้สวยงามยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

หน้าที่ที่ต้องท 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 ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

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. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12. การผังเมือง 
13. การท่องเที่ยว                                                                                            

                                                                                     



 

                                  

 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะเช่น  งานธุรการ   งานสารบรรณ  การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานการเจ้าหน้าที่  
งานการประชุมจัดท าข้อบัญญัติต าบล  งานนิติกร  ประชาสัมพันธ์จัดท าแผนพัฒนาต าบลงานการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายรวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังน้ี 

1. งานบริหารทั่วไปมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ สารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่  
งานการประชุม  งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง  งานตรวจสอบภายใน  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   งานอ านวยการ
และสถานที่  งานประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานวิชาการ งานนโยบายและแผนโครงการของ   
องค์การบริหารส่วนต าบล งานข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นงานกฎหมายและนิติกรรม งานการด าเนินการ 
ทางคดแีละศาลปกครอง  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานนิติกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานกจิการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเช่น งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  งานประชุมกิจการสภา  งานอ านวยการและประสาน  งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
             ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น งานอ านวยการ งานป้องกัน     

งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  เกี่ยวกับสาธารณภัย รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน เช่น การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ

ตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเ งิน  งานจัดท างบและแสดงฐานะการเ งิน  งบ
ทรัพย์สิน หน้ีสิน  งบเงินสะสมงานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ -รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และ
พัฒนารายได้  งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย

๑. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงิน  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  งานเก็บรักษาเงิน งานขอ
อนุญาตเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุม
เงินรายได-้รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน  งบเงินสะสม
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒. งานการบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชี  งานการเงิน  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
งานงบการเงินและงบทดลอง งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง งานฝากเงิน งานเก็บรักษา
เงินและแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งานควบคุมการ
รับการจ่าย  งานการกู้และการยืมเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล งานควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี 
งานการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  งานควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทาง
วิชาการเก่ียวกับการเงินและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได ้ งาน
ภาษ ีค่าธรรมเนียมจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได้และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

         ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
ภาษ ี  งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

 



 

   มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานส ารวจ ออกแบบเขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ าฯฯลฯและงาน
ประมาณการควบคุมงานก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงกิจการไฟฟ้าประปาและจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ รวมทั้งงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกแบบเป็น  3  งาน ดังน้ี 

1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นงานก่อสร้างและบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลเพ่ือให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  งานจัดระบบข้อมูลและแผนที่เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลให้เป็นปัจจุบัน
รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๒.งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เช่น  งานส ารวจและแผน
ที ่  งานวางผังเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  อนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

3 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสาธารณูปโภค  เช่น งานกิจการประปาไฟฟ้า  งาน
ระบายน้ า รวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย       



 
 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือ   ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้กรอบภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากน้ียังมีภารกิจในการรักษาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม   วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๒ งานดังน้ี   

1. งานกิจการการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
งานการศึกษาก่อนปฐมวัย  งานประสานงานการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ        กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และให้บริการด้านการศึกษา  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองเรือ และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  งานดูแลและรักษาและพัฒนาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองเรือ รวมทั้งงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. งานส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ     เช่น งานส่งเสริม
กิจการศาสนา  งานส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและ
นันทนาการในเขตต าบลคลองเรือเพ่ือเข้าแข่งขันในระดับต่างๆรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



 

 

 

                         

          มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี  ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและงานด้านการเกษตรรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้ รับมอบหมายโดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ดังน้ี 

1. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่นส่งเสริม
สวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมิต้องเป็นภาระพ่ึงพา
ของสังคมรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

2. งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพงานส่งเสริมอาชีพและงานด้านการเกษตรรวมทั้งงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนงานสาธารณสุขตลอดจน
ข้อบัญญัติต าบลเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังน้ันงานส่วนสาธารณสุขฯ จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
เฝ้าระวังโรค  งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้ความรู้กับประชาชนทั้งน้ีการปฎิบัติหน้าที่ จึงจ าเป็นต้องแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 งาน ดังน้ี 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาล
โรงงาน    งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมงาน
ส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น  งานอนามัยชุมชน  งาน
สาธารณสุขมูลฐาน  งานควบคุมมาตรฐานอาหาร-น้ า งานป้องกันรักษา และบ าบัดยาเสพติดรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น  งานรักษาความสะอาดของถนน  ทาง 
น้ า ทางเดินและที่สาธารณะ    งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานก าจัดมูลฝอยและ
น้ าเสียรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น  งานเฝ้าระวังโรคระบาด  งานระบาดวิทยา  
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อน าโดยคนแมลงและสัตว์  งานเก่ียวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าเสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อรวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อการปฎิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ
ประจ าปีและการบริหารงานต่างๆ ดังน้ี 

1. นโยบาย     นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
2.  นโยบาย    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

3. นโยบาย      การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 

4. นโยบาย      ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 

5. นโยบาย      มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                ของแต่ละส่วนราชการ 

                      

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

 

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 
       รว่มและพ่ึงพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัด 
       ลานค้าชุมชนโดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
       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 าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ.2561 –25๖4)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
คณะกรรมการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าแผน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 25๖4) และได้
มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับที่  3  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  ๒๕61 และประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒561  เมื่อวันที่ 13  กันยายน  2560  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนด าเนินงานประจ าปี 2561  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้
ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕61 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

 

        ยุทธศำสตร์ 

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 รวม 

จ านวน
โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

 

งบ 

     ประมาณ                                 

 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

    ประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔     

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 

13 3,250,000 13 3,250,000 13 3,250,000 13 3,250,000 52 13,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

4 180,000 4 180,000 4 180,000 4 180,000 16 720,000 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   แหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5 900,000 5 900,000 5 900,000 5 900,000 20 3,600,000 

รวม 320 139,740,000 320 139,740,000 320 139,740,000 320 139,740,000 1,280 558,960,000 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

๓ ๑๐๐ - - - - - - - - ๓ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษาและการ
ส่งเสริมการ
ศาสนาการ
พัฒนาการ
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน     

   ๒๕ ๗๘ - - ๗ ๒๑ - - - - ๓๒ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาสังคม
และพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ
ฐานราก 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการ
บริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและ
การบริการ
ประชาชน 

๘ 100 - - - - - - - - 8 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

2 100 - - - - - - - - 2 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   แหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3 100 - - - - - - - - 3 ๑๐๐ 

รวม 41      85         48 ๑๐๐ 



การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม งบประมาณใช้ไป 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1,915,100 87 7,947,000 91 1,666,700   87 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการศาสนาการ
พัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน     

15,512,486 77 

 

         - 

 

- 12,084,723.32 77 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาสังคมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก 

             - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 

990,000 89 - -    888,215 89 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

80,000 98 - - 78,400 98 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 

165,000 57 - - 94,640 57 

                    รวม 18,662,586 79         - - 14,812,678.32 79 



สรุปจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

‘งบประมาณ 

ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การ 

พัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหาร
แดง-คลองไทร หมู่ที่  9  

500,000 440,000 คงเหลืองบประมาณ   
จ านวน  60,000 บาท 

2.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่  5   

1,315,100 1,200,000 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  115,100  บาท 

3.โครงการปรับปรุงต่อเติมทางข้าม
คลองห้วยกรวด  หมู่ที่ 4   

100,000 26,700 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  73,300  บาท 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

รวม จ านวน  3  โครงการ 1,915,100 1,666,700 248,400 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษาและการ
ส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการ
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน     

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

40,000 32,900 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  7,100  บาท 

2. โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

50,000 36,673 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  13,327  บาท 

3.โครงการจัดตั้งหรืออบรมทบทวน
ศูนย์  
อปพร. ต าบลคลองเรือ 

50,000 48,297 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน 1,703  บาท 

4.ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีต่างๆและวัน
ส าคัญต่างๆ 

400,000 258,800 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  141,200  บาท 

5.ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีไทยต่างๆ 

155,000 27,860 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  127,140  บาท 

6.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000 - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  50,000  บาท 

     (ไม่ได้ด าเนินการ) 
7.โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ สู่
พัฒนาการลูกรัก 

50,000         - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  50,000  บาท 

      (ไม่ได้ด าเนินการ) 
               



ยทุธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

‘งบประมาณ 

ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและ
การส่งเสริมการ
ศาสนาการ
พัฒนาการ
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน     

8.โครงการกระบวนการ
เรียนรู้ สู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ต าบลคลองเรือ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  50,000  บาท 

      (ไม่ได้ด าเนินการ) 

9.ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
อ าเภอวิหารแดง 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  50,000  บาท 

      (ไม่ได้ด าเนินการ) 

10.โครงการเยาวชน 
ประชาชน สัมพันธ์ต้านยา
เสพติด ต าบลคลองเรือ 

300,000    201,743 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  98,257  บาท 

11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

-ค่าอาหารกลางวัน 

-ค่าจัดการเรียนการสอน 

-ค่าพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 

 

 

343,000 

119,000 

6,000 

 

 

 

325,000 

- 

- 

 

 

 

คงเหลืองบประมาณ18,000 

คงเหลืองบประมาณ119,000 

คงเหลืองบประมาณ  6,000 

12.โครงการอาหารเสริม
นม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1,429,486 1,377,296.32 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  52,189.68  บาท 

13.ค่าวัสดุการศึกษา 100,000 82,200 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  17,800  บาท 

14.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 59,525 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  40,475  บาท 

 

                

 



ยทุธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

‘งบประมาณ 

ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

  15.โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก 

100,000 78,200 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  21,800  บาท 

16.ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 1,000 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  19,000  บาท 

17.โครงการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

 

30,000 - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  30,000  บาท 

      (ไม่ได้ด าเนินการ) 

18.โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ท า
การปกครองอ าเภอ
วิหารแดง 
 

40,000 

 

40,000           - 

 

19.โครงการอบรมให้
ความรู้สนุกได้ ถ้ารู้จัก
ป้องกัน โรคเอดส์ 

20,000 14,100 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  5,900  บาท 

20.โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจเทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี 

50,000 50,000 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในยุค  
4.0 

21.โครงการส่งเสริม
บทบาทสตรีต าบล
คลองเรือ 

50,000 - คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  50,000  บาท 

    

 

 



ยทุธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

‘งบประมาณ 

ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

  22.โครงการส่งเสริม
อาชีพเพ่ือครอบครัว 
กินดี อยู่ดี มีสุข 

50,000 33,129 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  16,871  บาท 

23.ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ  

(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
 

9,500,000 7,603,600 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  1,896,400  บาท 

24.ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  

(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 
 

2,210,000 1,706,400 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  503,600  บาท 

25.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

150,000 108,000 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  42,000  บาท 

 

            รวม จ านวน  25  โครงการ 15,512,486 12,084,723.32       3,427,762.68 

 

 

 

 

      

   

 



ยทุธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
‘งบประมาณ 

ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔     

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากรและ
การบริการประชาชน 

 

1.โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

60,000 40,000 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  20,000  บาท 

2.โครงการศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ 

40,000 40,000 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

3.โครงการเวทีประชาคมต าบล
คลองเรือ 

50,000 49,750 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  250  บาท 

4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
บริการราชการให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  

40,000 30,000 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  10,000  บาท 

5.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000 100,000  (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
เสริมสร้างเทคนิคฯ การจัดท า
ร่างงบประมาณรายจ่าย  

6.โครงการฝึกอบรมสร้างองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

250,000 225,350 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  24,650  บาท 

7.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
เสริมสร้างเทคนิคการพิจารณา
กลั่นกรองร่างงบประมาร
รายจ่ายประจ าปี 2562   

100,000 76,725 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  23,275  บาท 

8.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกฯ  

350,000 326,390 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  23,610  บาท 

                 รวม จ านวน  ๘  โครงการ 990,000 888,215          101,785 

                  



ยทุธศาสตร์ รายละเอียดโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

‘งบประมาณ 

ใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรชาว
คลองเรือ 

60,000 58,400  คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  1,600  บาท 

2.โครงการ
พระราชด าริตาม
โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000  

ไม่ได้ด าเนินการ 

              รวม จ านวน   2  โครงการ     80,000 78,400 1,600 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖    

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรยีนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว 

 

1.โครงการพระราช
เสาวนีย์ 

15,000 13,888 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  1,112  บาท 

๒.โครงการ”คลองเรือ 
รักษ์โรค รักษ์
สิ่งแวดล้อม” 

100,000 30,752 คงเหลืองบประมาณ 

จ านวน  69,248  บาท 

3.โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ต าบลคลองเรือ 

50,000 50,000  

ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม จ านวน  3  โครงการ 165,000 94,640 70,360 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  41  โครงการ 18,662,586 14,812,678.32 3,849,907.63 

 

 

 

 

                     

 

 



ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ✓ - - 7,425,600 7,425,600 

๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ ✓ - - 1,840,800 1,706,200 

๓.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ✓ - - 1,462,410 1,377,296.32 

๔.อุดหนุนอาหารกลางวัน ✓ - - 3,057,000 2,700,000 

๕. ค่าตอบแทนครู ศพด. ✓ - - 522,600 473,820 

๖.โครงการแก้ปัญหายาเสพตดิ - - - - - 

๙.ค่าจดัการเรียนการสอน ✓ - - 119,000 119,000 

๑๐.ครุภณัฑ์ ศพด. - -- - - - 

๑๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ✓ - - 108,000 108,000 

๑๒.ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา - - - - - 

๑๓.อดุหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว - - - - - 

15.อดุหนุนตามอ านาจหน้าท่ี ✓ - - 3,491,774 3,491,774 

16.โครงการพระราชด าร ิ ✓ - - 200,000 - 

17.ส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์ ✓ - - 10,626 - 

18.ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสตัว์ ✓ - - 61,470 - 

รวม    18,299,280 17,401,690 

 

 



โครงการท่ีด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

1.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ า
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี เจาะ
บ่อบาดาลขนาด ø 6 น้ิว ลึกประมาณ 80  เมตร  พร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร  สูง 20 
เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 

         งบประมาณ   765,000.-  บาท 

       

 

 

- 

 

 

-   765,000 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที ่ 1  
บริเวณซอยทางเข้าบ้าน นายจารึก แหยมนก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 112 เมตร  หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   มีพ้ืนที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  448  ตารางเมตร  (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 

        งบประมาณ   238,000.-  บาท 

 

 

 

- 

 

 

-  

238,000 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายสมพร มุ้ยโสดา ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ มีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 

       งบประมาณ     372,000.-    บาท 

 

 

 

- 

 

 

- 372,000 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8    
บริเวณซอยทางเข้าบ้านนางสมหมาย   แดงอุไร ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 

      งบประมาณ    135,000.-     บาท 

      

 

 

- 

 

 

-  135,000 



โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

จ่ายจริง ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9    
บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายแบน  ข ากระจ่าง ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  168  เมตร  หนา 
0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่   มี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 504  ตารางเมตร   
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
      งบประมาณ     265,000.-    บาท 

 

 

 

 

 

 265,000 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายพันธ์ ไพรสาร ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร   ยาว  106  เมตร   หนา 0.15 
เมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่   มีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  424  ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
      งบประมาณ   234,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

234,000 

7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม
ส าเร็จรูป ขนาดภายในกว้าง 1.80 เมตร      ยาว 1.80 
เมตร หนา 0.175 เมตร จ านวน 48 ท่อน บริเวณบ้าน
นางมะลิ ลายคราม หมู่ที่ 4       ต าบลคลองเรือ อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลอง
เรือก าหนด) 
   งบประมาณ     768,000.-    บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.โครงการขยายท่อเมนประปาขนาด ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 
ยาว 534 เมตร หมู่ที่ 10 บรเิวณกลุ่มบ้าน  นายสมพร  
จันทร์งาม (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ    36,000.-   บาท 

      

  

   36,000 

9.โครงการขยายท่อเมนประปาขนาด ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 
ยาว 677 เมตร หมู่ที่ 10 บริเวณเลียบคันคลองห้วยกรวด
กลุ่มบ้านนายชา เขียวสุภาพ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ค
ลองเรือก าหนด) 

   งบประมาณ    55,000.-   บาท 

 

  

55,000 

                      



โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

จ่ายจริง ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บริเวณซอยทางเข้ากลุ่มบ้านนางสายบัว บรรเทา ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø 0.30 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน 1 จุด และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ    224,000.-   บาท 

 

  

  224,000 

 

11.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ า
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายกุศล สันติธารา  
เจาะบ่อบาดาลขนาด ø 6 น้ิว ลึกประมาณ 80 เมตร 
พร้อมติดตั้งถัง  แชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร  
สูง20เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด)   
         งบประมาณ     755,000.-    บาท 

 

  

 

 

 

  755,000     

12.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายวิหารแดง-เขาน้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณสามแยกทางเข้าคลองหัวช้าง ถึงบริเวณร้าน ส.
สังฆภัณฑ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 466.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
699 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือ
ก าหนด) 
 งบประมาณ      500,000.-    บาท 

 

  

 500,000 

13.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายวิหารแดง – คลองไทร หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณซอยทางเข้าโรงน้ าแข็ง ถึงบริเวณซอยทางเข้าวัด
หนองไทร ขนาดผิวจราจร    กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
466.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 699 ตารางเมตร  (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ค
ลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ      500,000.-    บาท 

 

  

 500,000 

 



โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

จ่ายจริง ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
14.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านนายบุญเลิศ สนพิกุล  ความยาว 28 
เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.40 
เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ    37,000.-    บาท 

 

  

  37,000 

15.โครงการก าจัดวัชพืชผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ า 
คลองห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ขนาดปากคลองกว้าง  เฉลี่ย 
15.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร  ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต. คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ      477,000.-    บาท 

 

  

 477,000 

16.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายบ้านคลองหัวช้าง - บ้านเขาแก้ว (สบถ.
45003) ขนาดผิวจราจรกว้างพร้อมไหล่ทาง 8.00 เมตร 
ยาว 799.00 เมตร        หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 6,392 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ      2,854,000.-    บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,854,000    

17.โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (การ์ดเรล)
หมู่ที่ 9 จุดติดตั้งทางโค้งบริเวณบ้านนายพจน์ ประทีปเสน 
และทางโค้งบริเวณซอยทางเข้า สมิงฟาร์ม มีความยาวรวม 
254 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือก าหนด) 
 งบประมาณ      500,000.-    บาท 

 

  

  500,000 

                      

               เงินทั้งสิ้น    8,715,000   บาท 

 

7,947,000 

 

- 

 

768,000 7,947,000 

 

 

 

    



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลองเรือ  ได้ด าเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2564 โดยน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแปลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมาย  ภารกิจและอ านาจหน้าที่  
ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน    

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านศักยภาพ ด้านการคมนาคมภายในต าบล  
ได้แก่  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทาง   ท่อระบายน้ า  อาคารสถานที่  กิจการด้านสาธารณูปโภค  เช่น 
ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ าและแหล่งกักเก็บน้ า  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในต าบล 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา 

    คุณภาพชีวิตประชาชน   

     2.1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ด าเนินงาน
ด้านศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาฯ  การส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม  

     2.2  การพัฒนาด้านสังคม   สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือ   ได้ด าเนินงานด้านสังคมหลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการแข่งขันกีฬา   การพัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ  คนด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ   การป้องกันและก าจัดโรคชนิด
ต่าง ๆ  ในสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆในต าบล  โดยการอุดหนุน
งบประมาณ  เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้างเสริมและกระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิต   เช่น การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ  การส่งเสริมร้านค้าชุมชน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เป็นต้น  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในต าบล 

 

 

 

 



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของ
ประชาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  การบริหารงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ
การติดตามและประเมินผล นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้ส่งบุคลากร/สมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารฯ เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหารมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึงท้ังต าบล      

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การรักษาสภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็น  ป่าไม้   ดิน  หรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์   การส่งเสริมการปลูกป่า   การปรับปรุงภูมิทัศน์ภ ายในต าบล โดยการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และ
ยั่งยืน 

 

****************** 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 





 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  ได้จัดท ากิจกรรม ด้านการบริหารราชการ เพ่ือความโปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  น าไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้ต่อไปและเพ่ือสร้างองค์กร
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส   มีคุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก   ค่านิยม   คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส    ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือ   รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ    องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เรือ     



 

กองสวัสดิการสังคม 

  

  

  

  



 

กองช่าง 

  

  

  

  



 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

 

                             

 

 

 

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๑ 



     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

 

  

  

  

  

โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยั  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๑ 



 

 

 

 

 

 



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 

 

                                                                                                                    

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเรือ 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม : สง่เสรมิศีลธรรม คณุธรรม จรยิธรรม 

กบัการท างานอยา่งมีความสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานปลัด 

  

 
 

  

 

 



 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของคณะผ ูบ้รหิาร  
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ลกูจา้งประจ าและพนกังานจา้ง 

 

  

 

     



 

     

 

 



                       กิจกรรมวนัส ำคญั 

 

 

 

 



 

 

                 

       

 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ   พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

1. วันท้องถิ่นไทย  เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

          รัชกาลที่ 5  วันที่  18  มีนาคม  2561  ของทุกปี 

2. วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
วันที่  12  สิงหาคม  2561  (วันแม่แห่งชาติ) 

3. วันคล้ายวันศวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชการที่ 9   
วันที่ 13  ตุลาคม 2561 

4. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 23  ตุลาคม  ของทุกปี 

 

 



 

 

 

 

 

 



หน่วย:บาท

รายการ ประมาณการ
จ่ายจากเงนิ
งบประมาณ

จ่ายจากเงนิ
อุดหนุนระบะ
วตัถุประสงค์

รวม
บริหารงาน

ทั่วไป
 บริหารงาน

คลงั

 งานการ
รักษาความ
สงบภายใน

 การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม
สังคมสงเคราะห์

 เคหะและ
ชุมชน

 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน
 การเกษตร งบกลาง

รายจ่าย
งบกลาง 12,787,750.00 9,938,417.75 9,938,417.75 -                  -                  -                -                  -                  -                 -                  -                -                9,938,417.75  

เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง ) 2,614,320.00 2,546,079.00 2,546,079.00 2,546,079.00 -                  -                -                  -                  -                 -                  -                -                -                  

เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 10,077,260.00 7,069,976.00 7,069,976.00 2,890,219.00 1,138,441.00  -                954,460.00     -                  824,676.00    1,262,180.00  -                -                -                  

ค่าตอบแทน 1,292,845.00 760,586.00 760,586.00 327,898.00 117,940.00     -                119,580.00     -                  67,078.00      128,090.00     -                -                -                  

ค่าใชส้อย 5,502,008.00 2,848,838.30 2,848,838.30 655,620.85 166,007.00     192,342.00   836,763.70     416,897.00     209,279.00    223,778.75     89,750.00     58,400.00     -                  

ค่าวสัดุ 3,479,286.00 2,581,368.44 2,581,368.44 174,637.93 132,456.00     -                1,527,417.32  516,054.00     41,678.00      189,125.19     -                -                -                  

ค่าสาธารณูปโภค 714,631.00 387,750.29 387,750.29 368,246.29 19,504.00       -                -                  -                  -                 -                  -                -                -                  

ค่าครุภณัฑ์ 2,592,800.00 2,592,800.00 2,592,800.00 107,000.00 11,000.00       -                44,800.00       2,400,000.00  11,100.00      18,900.00       -                -                -                  

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,915,100.00 1,666,700.00 1,666,700.00 -                  -                  -                -                  -                  -                 1,666,700.00  -                -                -                  

เงินอุดหนุน 3,009,000.00 2,853,308.06 2,853,308.06 -                  -                  -                2,710,000.00  -                  -                 73,308.06       70,000.00     -                -                  

รายจ่ายอ่ืน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00       

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์ 79,500.00 79,500.00 79,500.00       

รวมรายจ่าย 44,000,000.00 33,260,823.84 79,500.00 33,340,323.84 7,084,701.07 1,585,348.00 192,342.00 6,193,021.02 3,332,951.00 1,153,811.00 3,562,082.00 159,750.00 58,400.00 10,017,917.75

รายรับ
ภาษีอากร 689,270.00        707,796.98        707,796.98        

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 95,800.00          196,169.00        196,169.00        

รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 131,000.00        205,157.95        205,157.95        

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                     -                     -                     

รายไดเ้บด็เตล็ด 155,150.00        23,500.00          23,500.00          

รายไดจ้ากทุน -                     880.00               880.00               

ภาษีจดัสรร 21,538,780.00  26,527,694.68  26,527,694.68  

เงินอุดหนุนทัว่ไป 21,390,000.00  18,299,280.00  18,299,280.00  

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์ 79,500.00 79,500.00

รวมรายรับ 44,000,000.00 45,960,478.61 79,500.00 46,039,978.61

รายรับสูงกว่าหรือ (ต า่กว่า) รายจ่าย 12,699,654.77

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ

ตั้งแต่วนัที่    1    ตุลาคม  2560     ถึงวนัที่  30    กนัยายน  2561



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเกบ็เอง
หมวดภาษอีากร 0100

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 0101 468,670.00        504,567.36        3,755.00            

(2) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 0102 165,600.00        157,283.62        1,304.72            

(3) ภาษีป้าย 0103 55,000.00          45,946.00          1,020.00            

(4) อากรการฆ่าสตัว์ 0104 -                     -                     -                     

(5) ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานคา้ปลีกยาสูบ 0105 -                     -                     -                     

(6) ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานคา้ปลีกน ้ามนั 0106 -                     -                     -                     

รวม 689,270.00        707,796.98        6,079.72            

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 0120

(1) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว์ 0121 -                     -                     -                     

(2) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 0122 -                     -                     -                     

(3) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั 0123 -                     -                     -                     

(4) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัระเบียบจอดยานยนต์ 0124 -                     -                     -                     

(5) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 0125 12,300.00          2,157.00            86.00                 

(6) คา่ธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 0126 -                     -                     -                     

(7) คา่ธรรมเนียมเกบ็และขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลู 0127 -                     -                     -                     

(8) คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้การจดัตั้งสถานท่ี 0128 -                     -                     -                     

       จ  าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด
       ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร
(9) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัสุสานและฌาปนสถาน 0129 -                     -                     -                     

(10) คา่ธรรมเนียมปิดแผน่ป้ายประกาศ หรือเขียนขอ้ความ หรือภาพ 0130 450.00               170.00               10.00                 

         ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือท้ิง หรือโปรยแผน่ประกาศ
         เพ่ือประกาศเพ่ือโฆษณาแก่ประชาชน
(11) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร 0131 -                     -                     -                     

(12) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชน 0132 -                     -                     -                     

(13) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้ 0133 -                     -                     -                     

(14) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 0134 -                     -                     -                     

         แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงนิสด ( หมายเหตุ 1)

วนัที่      30    กนัยายน   2561
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รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดือนนี้
(15) คา่รรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผูเ้ขา้พกัโรงแรม 0135 -                     -                     -                     

(16) คา่ปรับผูก้ระท าความผิดกฎหมายการจดัระเบียบจอดรถยานยนต์ 0136 -                     -                     -                     

(17) คา่ปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0137 -                     -                     -                     

(18) คา่ปรับผูก้ระท าผิดกฏหมายการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 0138 -                     -                     -                     

(19) คา่ปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 0139 -                     -                     -                     

(20) คา่ปรับการผิดสญัญา 0140 31,000.00          138,550.00        -                     

(21) คา่ปรับอ่ืน ๆ 0141 -                     1,282.00            333.00               

(22) คา่ใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดั ส่ิงปฎิกลูหรือมลูฝอย 0142 -                     -                     -                     

(23) คา่ใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 0143 -                     -                     -                     

(24) คา่ใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 0144 -                     -                     -                     

         อาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
(25) คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 0145 -                     -                     -                     

(26) คา่ใบอนุญาตก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 0146 2,000.00            780.00               40.00                 

(27) คา่ใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 0147 -                     -                     -                     

(28) คา่ใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0148 -                     1,720.00            -                     

(29) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 0149 48,550.00          50,650.00          600.00               

(30) คา่ธรรมเนียมประกอบการคา้ 0150 -                     -                     -                     

(30) คา่ธรรมเนียมประกอบกิจการพาณิชย์ 0151 1,500.00            860.00               230.00               

รวม 95,800.00          196,169.00        1,299.00            

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0200

(1) คา่เช่าท่ีดิน 0201 -                     -                     -                     

(2) คา่เช่าหรือคา่บริการสถานท่ี 0202 -                     -                     -                     

(3) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 0203 131,000.00        205,157.95        67,203.18          

(4) เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่าง ๆ 0204 -                     -                     -                     

(5) คา่ตอบแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด 0205 -                     -                     -                     

รวม 131,000.00        205,157.95        67,203.18          

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 0250

(1) เงินช่วยเหลือทอ้งถ่ินจากกิจการเฉพาะการ 0251 -                     -                     -                     

(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 0252 -                     -                     -                     

(3) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                     -                     -                     

(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ) 0253

รวม -                     -                     -                     
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รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 0300

(1) เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 0301 -                     -                     -                     

(2) คา่ขายแบบแปลน 0302 140,000.00        22,800.00          10,800.00          

(3) คา่เขียนแบบแปลน 0303 -                     -                     -                     

(4) คา่จ าหน่ายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 0304 -                     -                     -                     

(5) คา่รับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0305 150.00               -                     -                     

(6) คา่สมคัรสมาชิกห้องสมดุ 0306 -                     -                     -                     

(7) รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 0307 15,000.00          700.00               -                     

รวม 155,150.00        23,500.00          10,800.00          

หมวดรายได้จากทุน 0350

(1) คา่ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 0351 -                     880.00               -                     

รวม -                     -                     -                     

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 1,071,220.00     1,133,503.93     85,381.90          

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษจีัดสรร 1000

(1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน 1001 56,000.00          794,579.92        61,127.22          

(2) ภาษีมลูคา่เพ่ิม 1  ใน 9 1002 6,175,230.00     7,418,386.08     967,950.64        

(3) คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม  ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 1003 7,950,000.00     9,136,425.56     826,416.70        

(4) ภาษีบ ารุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจดัเก็บตาม ประมวลรัษฎากร 5% 1004 -                     -                     -                     

(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1005 317,250.00        -                     -                     

(6) ภาษีสุรา 1006 1,320,000.00     -                     -                     

(7) ภาษีสรรพสามิต 1007 2,700,000.00     5,645,439.67     498,832.74        

(8) ภาษีการพนนั 1008 -                     -                     -                     

(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ 1009 -                     -                     -                     

(10) คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมป่าไม้ 1010 -                     500.75               500.00               

(11) คา่ภาคหลวงแร่ 1011 650,300.00        1,596,301.07     408,952.62        

(12) คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1012 95,000.00          44,056.80          -                     

(13) เงินท่ีเกบ็ตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติ 1013 15,000.00          6,277.13            -                     

(14) คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 1014 2,260,000.00     1,883,019.00     207,004.00        

(15) อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 1015 -                     -                     -                     

(16) อากรรังนกอีแอ่น 1016 -                     -                     -                     
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(17) คา่ธรรมเนียมน ้าบาดาลและใชน้ ้าบาดาล 1017 -                     1,050.00            -                     

(18) คา่ธรรมเนียมสนามบิน 1017 -                     -                     -                     

(19) ภาษีจดัสรรอ่ืน 1018 -                     1,658.70            -                     

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้ 21,538,780.00   26,527,694.68   2,970,783.92     

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุน 2000

(1) เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทอ้งถ่ินและกิจการอ่ืนทัว่ไป 2001 -                     -                     -                     

(2) เงินอุดหนุนทัว่ไป(อบต.) 2002 21,390,000.00   18,299,280.00   270,027.00        

รวมรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 44,000,000.00   45,960,478.61   3,326,192.82     

(3) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งน ามาตั้งงบประมาณ 2003 -                     79,500.00          79,500.00          

รวมรายได้ทั้งส้ิน 44,000,000.00   46,039,978.61   3,405,692.82     

ตามอ านาจหน้าที่ ระบุวัตถุประสงค์
1. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ งวดท่ี 1 ) 1,856,400.00         

2. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพคนพิการ งวดท่ี 1 ) 398,400.00            

3. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ งวดท่ี 1 ) 28,500.00             

4. เงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหนา้ท่ี งวดท่ี 1 1,745,887.00         

5. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เงินเดือนครูผูดู้แลเดก็ งวดท่ี 1 ) 123,300.00            

6. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส่ือการเรียนการสอน งวดท่ี 1) 119,000.00            

7. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารเสริม (นม) งวด 1) 357,371.00            

8. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารกลางวนั  งวด 1) 767,000.00            

9. เงินอุดหนุนทัว่ไป (โครงการพระราชด าริ ) 200,000.00            

10. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ งวดท่ี 2 ) 1,856,400.00         

11. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพคนพิการ งวดท่ี 2 ) 398,400.00            

12. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก งวดท่ี 2 ) 132,000.00            

13. เงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหนา้ท่ี งวดท่ี 2 1,745,887.00         

14. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว ์) 1,854.00               

15. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับขบัเคล่ือนโครงการสตัว)์ 18,540.00             

16. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารเสริม (นม) งวด 2 367,909.00            

17. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารกลางวนั  งวด2 782,000.00            

18. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ งวดท่ี 2 ) 27,000.00             

14. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว ์) 1,851.00               

15. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารเสริม (นม) งวด 3) 362,640.00            

เงินอุดหนุนทั่วไป 
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16. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารกลางวนั  งวด  3) 771,000.00            

17. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ งวดท่ี 3 ) 1,856,400.00         

18. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพคนพิการ งวดท่ี 3 ) 398,400.00            

19. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ งวดท่ี 3 ) 27,000.00             

20. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก งวดท่ี  3 ) 132,000.00            

21. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว ์) 774.00                  

22. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับขบัเคล่ือนโครงการสตัว)์ 26,250.00             

23. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก งวดท่ี32 ) 129,420.00            

24. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารเสริม (นม) 345,080.00            

25. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารกลางวนั) 723,700.00            

26. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ งวดท่ี 4 ) 1,856,400.00         

27. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพคนพิการ งวดท่ี 4 ) 398,400.00            

28. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ งวดท่ี 4 ) 25,500.00             

29. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารเสริม (นม) 29,410.00             

30. เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารกลางวนั) 13,300.00             

31. เงินอุดหนุนทัว่ไป (เงินเดือนครูผูดู้แลเด็กเพ่ิมเติม ) 5,880.00               

32. เงินอุดหนุนทัว่ไป(เบ้ียยงัชีพคนพิการ งวดท่ี 4 ) 247,200.00            

33. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว ์) 6,147.00               

34. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ส าหรับขบัเคล่ือนโครงการสตัว)์ 16,680.00             

3,491,774.00         14,807,506.00       

รวม 18,299,280.00       

35. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก าจดัผกัตบชวาอยา่งย ัง่ยืน) 79,500.00             


