
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

   

บัญชีสรุปโครงการพฒันา  (ผ๐๓) 
แผนพฒันาสามปี  (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  
ยุทธศาสตร์อปท.ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

               แนวทางการพฒันา   ๑.๑   จดัหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการก่อสร้าง,
ปรับปรุง,ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง,ถนนคสล.ถนนแอส
ฟัลทติ์ก(ASPHALTIC)และ
สะพาน 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
และปลอดภยัในการ
คมนาคม 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา,ขยาย
ผวิจราจรรวมทั้งไหล่ทาง
พร้อมวางท่อระบายน ้ า
และทางเดินเทา้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก 
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 
 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดรั้บความ 

สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภยัมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๓ โครงการจดัท าป้ายบอก
เสน้ทางหมู่บา้นและ
สถานท่ีส าคญัต่างๆ 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ทราบถึงขอบเขตของ
หมู่บา้นและสถานท่ี
ส าคญัต่างๆ 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนทราบเสน้ทาง
หมู่บา้นและสถานท่ีส าคญั 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-  ๔  – 
 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

                           แนวทางการพฒันา   ๑.๑  จดัหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุง,
บ ารุงรักษาสะพานรวมทั้งท่อ
ระบายน ้ าใตส้ะพาน 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการสญัจร
ไป-มาและน ้ าไหลสะดวก 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๕ โครงการติดตั้งราวเหลก็ลูกฟูก
กั้นขอบทางการ์ดเรล 
(GUARD RAIL)และจดัท าลูก
ระนาดบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง
บริเวณถนน คสล.และบริเวณ
ถนนลาดยาง 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภยัมากข้ึน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๖ โครงการเพ่ิมเติมแหล่งน ้ าและ
คลองในระบบชลประทาน
รวมทั้งขุดลอกพร้อมทั้งก  าจดั
วชัพืชต าบลคลองเรือ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ าใชท่ี้
สะอาดและเพียงพอต่อ
การเกษตร 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนมีน ้ าใชท่ี้
สะอาดไหลสะดวก
และเพียงพอต่อ  
การเกษตร 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์ก คอนกรีต ถนน
สาย สบถ.๔๕๐๐๓ คลองหวั
ชา้ง – เขาแกว้ หมู่ท่ี ๔ และ 
หมูท่ี่ ๑๐ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสญัจร 

หมู่ท่ี ๔และหมู่
ท่ี ๑๐ต าบล
คลองเรือ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สญัจรมากข้ึน 

องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั
สระบุรี 

                                                                                                                                                                -  ๕  –         



 

       
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน                           
                           แนวทางการพฒันา  ๑.๑  จดัหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนนิชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม,ศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร
,สวนสาธารณะ,หอประชุม
,ศูนยพ์ฒันาอาชีพ,หลงัคาโดม
และลานกีฬาชุมชน 

เพื่อบริการประชาชนและ
การอบรมประชุมสมัมนา 
และใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของประชาชน
และผูส้ญัจรไป-มา 

จ านวน  ๑๐   
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ส่วนราชการและ
ประชาชนไดใ้ชเ้ป็น
สถานท่ีพกัรถรถโดยสาร
และมีสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ส านกัปลดัฯ 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๙ โครงการวางแผน ปรับปรุงผงั
เมืองรวมเมือง/ชุมชนและ 
การวางผงัชุมชน 

เพื่อใหก้ารจดัท าผงัเมือง
รวมชุมชน  อาคาร  
สภาพแวดลอ้มและภูมิ
ทศัน์ใหม้ีมาตรฐานมาก
ข้ึน 

จ านวน  ๑    
โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนในชุมชน
ต าบลคลองเรือมีการจดั
วางผงัเมืองรวมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๑๐ โครงการติดตั้งซ่อมแซม,กลอ้ง
วงจรปิด (CCTV) ทั้งภายใน-
ภายนอก อบต.,โคมไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้าไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะรวมทั้งยา้ยเสาไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อความปลอดภยัในการ
สญัจร ไป-มา ของ
ประชาชนในช่วงกลางคืน 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดรั้บความ  
สะดวกในการสญัจรไป-
มา มากข้ึน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                                                                                                                                                             -๖ – 
 



 

                                              ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพฒันา  ๑.๒   ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค    ไฟฟ้า    ประปา  โทรศัพท์ให้ทั่วถงึ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - ๗ - 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๑ โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
จดัท าพร้อมติดตั้งถงัเก็บน ้ า
รูปทรงแชมเปญรวมทั้งเคร่ือง
กรองน ้ า 

เพ่ือเก็บกกัน ้ าไวใ้ชใ้น
การอุปโภคและบริโภค 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การอุปโภค-บริโภค
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
และซ่อมแซมประตูระบายน ้ า
และฝายกั้นน ้ ารวมทั้งฝายแมว้ 

เพ่ือเก็บกกัน ้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การ       อุปโภค-
บริโภคอยา่งพอเพียง 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๑๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ติดตั้งระบบประปาบาดาล
แบบถงัแซมเปญพร้อมขยาย
เขตระบบจ าหน่ายน ้ าประปา 

เพื่อขยายเขตและวางท่อ
เมนประปาใหท้ัว่ถึงทุก
หลงัคาเรือน 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนในต าบล
คลองเรือมีน ้ าใชทุ้ก
หลงัคาเรือน 

 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๑๔ โครงการวางท่อระบายน ้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย 
สบถ.๔๕๐๐๒ วิหารแดง-
คลองไทร หมู่ท่ี ๖ และหมู่ท่ี ๙ 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม
น ้ าขงัและขยายไหล่ทาง
ใหร้ถสญัจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ท่ี ๖และ 
หมู่ท่ี ๙ 

ต าบลคลองเรือ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสญัจรมากข้ึน 

องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั
สระบุรี 

๑๕ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงคบ์ริเวณประตู
ระบายน ้ า 

เพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่น
และใชส้ าหรับการจดั
กิจกรรมประเพณีส าคญั 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 

 

ประชาชนสามารถใช้
เป็นท่ีพกัผอ่นและใช้
ส าหรับจดักิจกรรม 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

                           แนวทางการพฒันา  ๑.๒   ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค    ไฟฟ้า    ประปา  โทรศัพท์ให้ทั่วถึง 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนบริเวณเลียบคนัคลอง 

เพื่อความสะดวกในการ
สญัจรไป-มา 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนสามารถสญัจร
ไป-มาสะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

        
 

 

 

                                                                                                      - ๘ – 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 



         ยุทธศาสตร์อปท.ท่ี   ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษาและการส่งเสริมการศาสนา  การพัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

                           แนวทางการพัฒนา  ๒.๑  พัฒนาคน  ชุมชน   สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  พัฒนาเด็กเยาวชน  สตรี  สงเคราะห์ผู้สงูอายุ  คนพกิาร   

                                                                             งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานฝึกอบรม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

    (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๗ 

 

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวนั ส าหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก  

เพื่อให้เดก็ไดร้ับอาหาร

กลางวนัที่ครบ ๕ หมู ่

จ านวน  ๑  แหง่ 

ต าบลคลองเรือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กศนูย์

พัฒนา

เด็กเล็ก 

เด็กศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก         

ได้รับประทานอาหาร

กลางวนัครบ  ๕ หมู ่ 

กองการศกึษาฯ 

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๑๘ โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและพัฒนา

ระบบสวัสดิการและเพิ่ม

ศักยภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์

และกลุ่มผู้ปว่ยเรือ้รงั 

 

เพื่อเป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและ

ช่วยเหลือ ผู้สงูอายุ   

ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดสแ์ละ

กลุ่มผู้ปว่ยเรือ้รัง ให้ไดร้ับ

การฝึกอบรมด้านอาชีพ  

ด้านคหกรรม  ด้านเกษตร  

ด้านอุตสาหกรรม เปน็ตน้ 

จ านวน  ๑๐  

หมูบ่้าน 

ต าบลคลองเรือ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ  

ผู้ปว่ยเอดส์ 

กลุ่มผู้

เรือ้รัง 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 

ผู้ปว่ยเอดส์และกลุ่ม

ผู้ปว่ยเรือ้รัง  ไดร้ับการ

ช่วยเหลือและมีความรู้

ด้านอาชีพรองรับ 

กองสวสัดกิาร

สังคมและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๑๙ 

 

โครงการช่วยเหลือและ

สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ป่วยเอดส์  

เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

และผู้ป่วยเอดส ์ไดร้ับการ

ช่วยเหลือและได้รับเบีย้ยัง

ชีพ 

จ านวน    ๑๐   

หมูบ่้าน 

ต าบลคลองเรือ 

 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ  

ผู้ปว่ยเอดส์ 
 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ

ช่วยเหลือและได้รับเบีย้

ยังชีพ 

กองสวสัดกิาร

สังคมและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

- ๙   - 

 

 



 
 แนวทางการพฒันา  ๒.๑  พฒันาคน  ชุมชน   สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  พฒันาเด็กเยาวชน  สตรี  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพกิาร  งานพฒันาคุณภาพชีวติ  งานฝึกอบรม 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๐ โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลเช่น
ประเพณีสงกรานต ์,เทศกาล
ปีใหม่เป็นตน้ 

            จ  านวน  ๑๐   
      หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัทางถนน
มากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

๒๑ โครงการควบคุมโรคติดต่อ/
ไม่ติดต่อ เช่นโรคพิษสุนขับา้
รวมทั้งโรคระบาดอ่ืนๆ 

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ 

       จ  านวน  ๑๐   
      หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

 

ประชาชนมีสุขภาพ    
อนามยัท่ีดีข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๒๒ โครงการป้องกนัควบคุม
ไขเ้ลือดออกก าจดัยงุลายและ
พ่นหมอกควนัในชุมชน
ต าบลคลองเรือ 

เพื่อก  าจดัยงุลายและป้องกนั
ไขเ้ลือดออก 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนปลอดภยั
และห่างไกล
ไขเ้ลือดออก 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๒๓ โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของผูป้ระสบภยั 
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี 

ประสบภยั 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 

ประชาชนไดรั้บการ 
ช่วยเหลือ 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

                   -   ๑๐    - 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๔ โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคลองเรือ 
ตามโครงการประกวดทูบี 
นมัเบอร์วนั 

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพเด็ก 
เยาวชนในการเขา้รับการ
อบรมและเขา้ค่ายใน
กิจกรรมต่างๆ และเตรียม
ความพร้อมในการเขา้
ประกวดทู บี นมัเบอร์วนั 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เดก็,เยาวชน 

 
เด็กและเยาวชนในต าบล
คลองเรือ เขา้รับการอบรม
เขา้ค่ายในกิจกรรมต่างๆ 
และมีความพร้อมในการเขา้
ประกวดทู บี นมัเบอร์วนั 

กอง
สาธารณสุขฯ 
และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒๕ โครงการจดัหาวสัดุ  
อุปกรณ์ส าหรับงานป้องกนั
บรรเทา สาธารณะภยัต่างๆ
ในต าบลคลองเรือ   
 

เพื่อจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ
ท่ีเพียงพอส าหรับสมาชิก 
อปพร.ท่ีออกปฎิบติัหนา้ท่ี 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เจา้หนา้ท่ี
ศูนย ์

เจา้หนา้ท่ีศูนย ์อปพรมีความ
พร้อมในการเตรียมการและ
การป้องกนัสาธารณภยัใน
ต าบลคลองเรือ 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

๒๖ โครงการจดัตั้งศูนยป้์องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจาก
อคัคีภยั,อุทกภยั,วาตภยั,
แผน่ดินไหวและโคลนถล่ม
ภายในต าบลคลองเรือ  
 

เพื่อป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัพร้อม
ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและ
พนกังานทอ้งถ่ินในการ
ป้องกนัอคัคีภยั,อุทกภยั
,วาตภยั,แผน่ดินไหวและ
โคลนถล่มภายในต าบล
คลองเรือ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เจา้หนา้ท่ี
ศูนยแ์ละ
พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 

เจา้หนา้ท่ีศูนย ์อปพรและ
พนกังานทอ้งถ่ินมีความ
พร้อมในการเตรียมการและ
การป้องกนัสาธารณภยัใน
ต าบลคลองเรือ 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  -๑๑    - 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๗ โครงการสนบัสนุน
พฒันา  ปรับปรุง
ซ่อมแซมขุดลอกอ่างเก็บ
น ้ าเขาแกว้และบึงหนอง
แบนใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและแหล่ง
เรียนรู้ในต าบล 

เพื่อพฒันาและปรับปรุง 
ภูมิทศัน์ อ่างเก็บน ้ าเขา
แกว้และบึงหนองแบน
หมู่ท่ี  ๕ ใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  

หมู่ที่  ๔  บริเวณอ่างเกบ็
น ้าเขาแกว้หมู่ท่ี  ๕  
บริเวณบึงหนองแบน 

๓,๐๐๐,๐๐๐  
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
 
 

ประชาชนต าบลคลอง
เรือ มีสถานท่ีท่องเท่ียว
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง 
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของประชาชนและ
บุคคลทัว่ไป 

ส านกัปลดั,กอง
ช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

๒๘ โครงการพฒันาระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน
ส านกังานและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อ 
รองรับประชาคมอาเซียน 

เพื่อบริการอินเตอร์เน็ต
ภายในต าบลใหไ้ดรั้บ
การบริการอยา่งทัว่ถึง 
ส าหรับรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

จ านวน   ๑๐  หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 
 

ประชาชนต าบลคลอง    
เรือ เขา้ถึงระบบ   
อินเตอร์เน็ตรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารทนั
เหตุการณ์มากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

๒๙ โครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายไดแ้ละส่งเสริมการ
ช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายไดแ้ละ
ส่งเสริมการช าระภาษี
ภายในก าหนด
ระยะเวลา 

จ านวน   ๑๐  หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 
 

ประชาชนต าบลคลอง    
เรือ เขา้ถึงระบบ   
อินเตอร์เน็ตรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสารทนัเหตุการณ์ 

มากข้ึน 

กองคลงั 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

 

- ๑๒    - 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๐ โครงการพฒันาเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  สู่การ
พฒันาเด็กและเยาวชน   
ต าบลคลองเรือ 

เพื่อสนบัสนุนและพฒันา
ดา้นการศึกษา  จดัหาส่ือ
การเรียนการสอน 

โรงเรียนในเขต
บริการและศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
ต าบลคลองเรือ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครู
ผูป้กครอง
นกัเรียน 

 ครู ผูป้กครอง
นกัเรียนไดรั้บการ     
พฒันาการใหม้ีความ 

 พร้อมดา้นการศึกษา 

 กองการศกึษา 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

๓๑ โครงการปกป้องสถาบนัส าคญั
ของชาติ   

เพื่อปกป้องสถาบนั
พระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็น
สถาบนัของชาติ และเป็น
ศูนยร์วมของประชาชน 

ประชาชน 

ต าบลคลองเรือ 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนร่วมมือร่วม

ใจปกป้องสถาบนั 

พระมหากษตัริยซ่ึ์ง
เป็นสถาบนัส าคญัของ
ชาติ   

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

๓๒ โครงการส่งเสริมองคค์วามรู้ สู่
พฒันาการ ลูกรัก 

เพื่อเป็นการพฒันา
ศกัยภาพองคค์วามรู้ 
ความส าเร็จดา้นการศกึษา
ใหก้บัเด็กศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ อบต.คลองเรือ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต. 

คลองเรือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กศูนย์
พฒันาเด็ก
เลก็ 

เด็กศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต.คลองเรือไดรั้บ
ไดรั้บพฒันาศกัยภาพ
ความส าเร็จดา้น
การศึกษา 
 

กองการศกึษา 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

                                                                                                                                                                   -๑๓   - 
                   
 

 



 

 

                                  แนวทางการพฒันา  ๒.๑  พฒันาคน  ชุมชน   สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  พฒันาเดก็เยาวชน  สตรี  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพกิาร  งานพฒันาคุณภาพชีวติ  งานฝึกอบรม 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๓ โครงการขยบักายสบายชีวี
ตามวิถีชุมชน-คนคลองเรือ 

เพื่อใหป้ระชาชนหนัมาออก
ก าลงักาย/เตน้เอโรบิค ณ ท่ี
ท าการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนหนัมาออก
ก าลงักาย/เตน้เอโร
บิค 

กองสาธารณสุข
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๓๔ โครงการสาธารรณสุขมูล
ฐานต าบลคลองเรือ 

เพื่อบริหารจดัการศนูย์
สาธารณสุขชุมชนต าบล
คลองเรือ 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ สาธารณสุข
ชุมชนต าบล
คลองเรือ 

สาธารณสุขชุมชน
ต าบลคลองเรือ มีการ
บริหารจดัการท่ีเป็น
ระบบ 

กองสาธารณสุข
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

๓๕ โครงการอาหารเสริมนม
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
และเด็กนกัเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กศูนยแ์ละเด็ก
นกัเรียนไดรั้บอาหารเสริม
นมท่ีเป็นไปตามระบบ 

จ านวน  ๑ ศูนย์
และจ านวน  ๔ 

โรงเรียน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เด็กศูนยแ์ละ
เด็กนกัเรียน
ในเขต
บริการ 

เด็กศูนยแ์ละเดก็
นกัเรียนไดรั้บอาหาร
เสริมนม 

กองการศกึษา 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

๓๖ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนัใหก้บัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็และเด็กนกัเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กศูนยแ์ละเด็ก
นกัเรียนไดรั้บอาหาร
กลางวนั 

จ านวน  ๑ ศูนย์
และจ านวน  ๔ 

โรงเรียน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เด็กศูนยแ์ละ
เด็กนกัเรียน
ในเขต
บริการ 

เด็กศูนยแ์ละเดก็
นกัเรียนไดรั้บอาหาร
กลางวนั 

กองการศกึษา 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                                                                                                                                                                   -๑๔   - 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๗ โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อใหเ้ด็กไดม้ีโอกาส เขา้
ร่วมกิจกรรมวนัเดก็ 

 

ต าบล คลองเรือ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กต าบล
คลองเรือ 

เด็กไดม้ีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมวนั
เด็ก 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
๓๘ 

 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในและภายนอกอาคาร
ส านกังานและก่อสร้าง
หอ้งน ้ าส าหรับประชาชน
และหอ้งน ้ าผูพิ้การ,ประตู
ร่ัวส านกังานส าหรับผูม้า
ติดต่อราชการท่ีอยูใ่นสถาน
ท่ีตั้งรวมทั้งศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ ณ ท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

เพื่อพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์
สถานท่ีท าการใหม้ีช่องทาง
บริการประชาชน เช่นท่ีนัง่
ส าหรับผูพ้ิการ,ก่อสร้างทาง
ลาด,ท่ีจอดรถผูพ้ิการ 

ความสะอาด  
สวยงามและความ
เป็นระเบียบของ

สถานที ่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 

ผูพ้ิการและ
ประชาชนมีช่องทาง
บริการและบริเวณ
สถานท่ีท าการสะอาด  
สวยงามและเป็น
ระเบียบมากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

 

-๑๕- 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๙ โครงการจดัท าร้ัว/ป้ายศูนย์
พฒันาเด็กเลก็,ป้าย
ประชาสมัพนัธ,์อ่างลา้งมือ
และต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็พร้อม
ทั้งเทลานคอนกรีตและ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อก  าหนดขอบเขตสถาน
ท่ีตั้งใหมี้ความชดัเจน 

 มีความปลอดภยัและ
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน, 
เด็กศูนย์
พฒันาเด็ก
เลก็ 
 

ประชาชนทราบ
สถานท่ีตั้ง  เด็กศูนย์
พฒันาเด็กเลก็มี
ความปลอดภยัมาก
ข้ึน 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๔๐ 
 

โครงการช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภยัฉุกเฉินต าบล
คลองเรือ 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภยัและความ
เดือดร้อนของประชาชน 
เช่น อุทกภยั  อคัคีภยั  วาต
ภยั เป็นตน้ 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการ 

ส านกัปลดัและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-๑๖- 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๑ 
 

โครงการจดัตั้งศูนยต่์อสูเ้พ่ือ
เอาชนะยาเสพติดต าบลคลองเรือ 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือยา,
ตรวจหาสารเสพติด,
ป้องกนัและปราบรามผู ้
เสพ,ตรวจปัสสาวะ 

ต าบลคลองเรือ 
ทั้ง   ๑๐  หมู ่

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชน เยาวชน 
และผูติ้ดสารเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัและ
ช่วยเหลือ 

ส านกัปลดัฯ 
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๔๒ โครงการจดัตั้งศูนย ์อปพร.ต าบล
คลองเรือพร้อมฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั และซอ้มแผนป้องกนัสา
ธารณภยัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อนั
เน่ืองมาจากอคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั 
แผน่ดินไหวและโคลนถล่ม 

เพื่อใหศู้นยอ์ปพร.ต าบล
คลองเรือมีความพร้อมใน
การช่วยเหลือตวัเองและ
ผูอ่ื้นได ้

จ านวน  ๑๐  หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือและ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชน 

เด็กและ
เยาวชน 

 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้  ความ 

เขา้ใจและสามารถ 

ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ส านกัปลดัฯ 
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๔๓ โครงการอุดหนุนศนูยป์ฎิบติัการ 
ยาเสพติดอ  าเภอวิหารแดง 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดให้
เยาวชนและประชาชน 

จ านวน  ๑๐  หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

และ
เยาวชน 

อตัราการเกิดการติด
ยาเสพติดในเยาวชน
และประชาชนลดลง 

ส านกัปลดัฯ 
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-๑๗- 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๔ 

 

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่นเทศกาลสง
กานต ์  เทศกาลปีใหม่ 

ต าบลคลองเรือ 
ทั้ง   ๑๐  หมู ่

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน 

 
 

ประชาชน ไดรั้บ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
สญัจรมากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงา 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๔๕ โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมภายในต าบล
คลองเรือ  

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมต าบล
คลองเรือ     

ต าบลคลองเรือ 
ทั้ง  ๑๐  หมู ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 

และ
เยาวชน 

ลดอตัราการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
ต าบลคลองเรือ  

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-๑๘- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      แนวทางการพฒันา   ๒.๓   พฒันาสวนสาธารณะและการกฬีา 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๖ โครงการเยาวชน ประชาชน
สมัพนัธต์า้นยาเสพติดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองเรือต าบลคลองเรือ   

เพื่อจดัการแข่งขนักีฬาและ
สร้างความสามคัคี  ปองดอง
และป้องกนัปัญหายาเสพติด
ต าบลคลองเรือ 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 

ประชาชนเกิดความรัก
ความสามคัคี ประชาชน
เกิดความรัก ความ
สามคัคี 

กองการศกึษา 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

๔๗ 

 
โครงการจดัตั้งศูนยกี์ฬา
ชุมชนต าบลคลองเรือ 

เพื่อพฒันาและส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬาออกก าลงั
กายห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมคีวามรัก
ความสามคัคี  

กองการศกึษา 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

๔๘ โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน
สมัพนัธอ์  าเภอวิหารแดง 

เพื่อจดัการแขง้ขนักีฬาระหว่าง
หน่วยงานราชการและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใน
อ าเภอวิหารแดง 

หน่วยงาน
ราชการและ

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

อ าเภอวิหารแดง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ราชการ
และ
องคก์ร
ปกครอง
ส่วน
ทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานราชการและ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภอวิหารแดง
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ทอ้งถ่ินสมัพนัธ ์
 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

- ๑๙   - 
 
 

 

 
 



 

 

          แนวทางการพฒันาที่    ๒.๔   จดักจิกรรมสร้างความสามคัคแีละอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณ ี

 

- ๒๐  - 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๙ โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

เพื่อเป็นการสืบสาน 
อนุรักษป์ระเพณีลอย
กระทงขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองเรือ 

  จ  านวน  ๑๐  
หมู่บา้นต าบล
คลองเรือและ
อ าเภอวิหารแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดร่้วมสืบ 

สาน อนุรักษป์ระเพณี   
สงกรานต ์

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๕๐ อุดหนุนโครงประเพณี 
ทอ้งถ่ิน  

เพื่อเป็นการสืบสานและ
ส่งเสริม สนบัสนุน อนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถ่ินอ าเภอ
วิหารแดง 

อ าเภอวิหารแดง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ราชการ 

หน่วยงานราชการไดเ้ขา้
ร่วมสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณี ทอ้งถ่ิน 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

๕๑ อุดหนุนประเพณีตกับาตร
ดอกเขา้พรรษาจงัหวดั
สระบุรี  

เพื่อเป็นการสืบสานและ
ส่งเสริม สนบัสนุน อนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถ่ินจงัหวดั
สระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ หน่วยงาน
ราชการ 

หน่วยงานราชการไดเ้ขา้
ร่วมสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณี ทอ้งถ่ิน 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

๕๒ โครงการจดังานวนัส าคญั
ต่างๆทางศาสนาและ
โครงการท่ีเก่ียวกบัธรรมะ
ส าหรับศาสนา 

เพื่อเป็นการปลูกฝังและ
ถ่ายทอดวนัส าคญัต่างๆให้
ประชาชนไดร่้วมกิจกรรม 

ประชาชน  ทั้ง  
๑๐  หมู่บา้น 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนทั้ง   ๑๐  หมู่ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ ทางศาสนา 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 



 

 
 

 

      แนวทางการพฒันาที่    ๒.๔   จดักจิกรรมสร้างความสามคัคแีละอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณ ี

 

 

-๒๑- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๓ โครงพิธีการทางศาสนา 
วฒันธรรมและประเพณี
ไทยต่างๆ 

เพื่อจดักิจกรรมพิธีการ
ทางศาสนา วฒันธรรม
และประเพณีไทยต่างๆ 
เช่นวนัวิสาขบูชา วนั
เขา้พรรษา  วนัออก
พรรษาและวนั
สงกรานตเ์ป็นตน้ 

อ าเภอวิหารแดง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชน 

หน่วยงานราชการและ
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมพิธีการ
ทางศาสนา วฒันธรรมและ
ประเพณีไทยเป็นอยา่งดี 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 

    ยทุธศาสตร์อปท.ท่ี  ๓  ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชน  การพฒันาสงัคม  และพฒันาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
                                                             แนวทางการการพฒันา  ๓.๑  พฒันาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสริม  การบริการต่างๆสนบัสนุนให ้

ประชาชนร่วมคิดใชห้ลกัการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง  จดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย ์  
 จดัลานคา้ชุมชน  โดยสอดแทรกแนวคิด  เร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส 

 

                                                                                                                                                                     -๒๒ - 
 

 
      

 

 
 

 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๔ โครงการ ส่งเสริม ,
สนบัสนุนพฒันากลุ่ม
องคก์รสตรีต าบลคลองเรือ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
พฒันาคุณภาพชีวติ
องคก์รสตรีมีอาชีพเสริม
มีความรู้ในสิทธิและ
หนา้ท่ีของสตรี 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กลุ่มองคก์รสตรี กลุ่มองคก์รสตรีทราบ
ถึงบทบาทหนา้ท่ีและ
มีอาชีพเสริมมีคุณภาพ
ในการปฎิบติัหนา้ท่ี 

กองสวสัดิการสงัคม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงาน  การพฒันาบุคลากร  และการบริการประชาชน 
แนวทางการการพฒันา  ๔.๑  ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานท่ีกลางส าหรับ
เป็นศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้งของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภอวิหารแดง 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวิหาร
แดงในการจดัท าขอ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

อ าเภอ 
วิหารแดง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เจา้หนา้ท่ี 
อปท. 

เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ไดจ้ดัท าขอ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้ง
ของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินได้
ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

๕๖ โครงการจดัตั้งกองทุนและ
บริหารจดัการกองทุน
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

ต าบล 
คลองเรือ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนไดเ้ขา้ถึงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
ไดรั้บการดูแลและติดตามผล
ของกองทุนฯ เป็นอยา่งดี 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๕๗ โครงการศึกษาดูงานของคณะ
ผูบ้ริหาร  พนกังาน ลูกจา้ง 
อบต.และสมาชิกสภาอบต.  
ผูน้  าชุมชน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
พนกังานส่วนต าบลและ
ลูกจา้ง  อบต.รวมทั้ง
ผูน้  าชุมชน 

พนกังาน
และลูกจา้ง  
อบต.รวมทั้ง 
ผูน้  าชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พนกังานและ
ลูกจา้ง  อบต.
รวมทั้งผูน้  า
ชุมขน 

 

พนกังานและลูกจา้งส่วน
ต าบลไดรั้บความรู้และมี  
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

- ๒๓   - 
 



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงาน  การพฒันาบุคลากร  และการบริการประชาชน 
แนวทางการการพฒันา  ๔.๒   ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูน้  าชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๘ โครงการพฒันา
ศกัยภาพ อสม.และงาน
บริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ใหไ้ดม้าตรฐาน 

เพื่อพฒันา  อสม. และ
การบริหารงานของ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ดา้นการ
บริการประชาชน 

อสม. และเจา้หนา้ท่ี ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐    ประชาชน 
 
 

ประชาชนไดรั้บการ 
บริการท่ีมีมาตรฐาน 

มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
 

 

- ๒๔  - 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงาน  การพฒันาบุคลากร  และการบริการประชาชน 

                                                                                                    แนวทางการการพฒันา  ๔.๓   เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

 

                   -๒๕- 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๙ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย/
ติดตั้งเสียงไร้สาย/หอกระจาย
ข่าว/ติดตั้งระบบเคร่ืองเสียง
พร้อมขยายภายในหอ้งประชุม
ส านกังาน/ภายนอกต าบลและ
จดัซ้ือล  าโพงสนาม 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  หมู่บา้น 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 

ประชาชนมีช่องทาง  
ในการรับรู้ข่าวสาร 
มากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

๖๐ โครงการจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูล
ข่าวสาร/ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นภายในต าบล
คลองเรือ  
 

 

 
 

 

 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร,
เร่งรัดใหม้ีการจดัท าระบบ
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีใหค้รอบคลุม เช่น ภาษี
โรงเรือน  ภาษีป้าย  เป็นตน้
และอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองการจดทะเบียนพาณิชย ์
 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  หมู่บา้น 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับบริการและ
รับรู้ข่าวสารมากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

 
 

แนวทางการการพฒันา  ๔.๔  การจดัโครงการอบต.สมัพนัธ ์  เยีย่มบา้นยามเยน็ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 



 

 

- ๒๖  - 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงาน  การพฒันาบุคลากร  และการบริการประชาชน 
แนวทางการการพฒันา  ๔.๕  เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๑ โครงการเวทีประชาคม
ต าบลคลองเรือ     

เพื่อเป็นการออกใหบ้ริการนอก
สถานท่ี  พบปะสอบถามปัญหา
ความตอ้งการของประชาชน/
จดัท าแผนชุมชน /แผนพฒันา
ต าบลเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานกบัภาค
ประชาชน  

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 
 

ประชาชนไดรั้บ
บริการอยา่งใกลชิ้ด
และไดเ้สนอปัญหา
ความเดือดร้อนท าให้
อบต.บริหารงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 



 

 

-  ๒๗  – 
 

 
 

                                  
 
 

 

                               ยทุธศาสตร์อปท.ท่ี   ๕    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงาน  การพฒันาบุคลากร  และการบริการประชาชน 
                     แนวทางการการพฒันา  ๕.๑ ส่งเสริมใหป้ระชาชนปฏิบติัตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม 

 
 

โครงการ) 
๖๒ โครงการปรองดอง เพื่อ

สมานฉนัทน์ าไปสู่การ
ปฏิรูปตามนโยบาย คสช.
เพื่อปฏิรูป การเมืองตาม
สิทธิอ  านาจหนา้ท่ี ตาม
บทบญัญติั นโยบาย ของรัฐ 

เพื่อจดัตั้งศูนยป์รองดอง
สมานฉนัท ์ มีเวที
ประชาคมระดบัหมู่บา้น 
มีการปฏิรูปขบัเคล่ือน
ภารกิจเพื่อเสริมสร้าง
ความสามคัคีปรองดอง
ของประชาชน 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 
 

ประชาชน เขา้ร่วมเวที
ประชาคมระดบัหมู่บา้น
จนเกิดความสามคัคี
ปรองดองสมานฉนัทใ์น
ต าบลคลองเรือ 

ส านกัปลดัฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
 

๖๓ โครงการศูนยเ์รียนรู้ชุมชน
ต าบลคลองเรือ   

เพ่ือพฒันาความรู้ เพ่ิม
ประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็
และเยาวชนพร้อมจดัหา
วสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

ต าบลคลองเรือ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชน 
 

เด็กและเยาวชนไดรั้บ 

ความรู้ และมี
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 

กองการศกึษาฯ 
และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 



 
 

- ๒๘  – 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                           
 
 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงาน  การพฒันาบุคลากร  และการบริการประชาชน 
แนวทางการการพฒันา   ๕.๓  ส่งเสริมการลงทุนดา้นการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตร 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๔ โครงการพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดช 

เพื่อเป็นการนอ้มรับแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัเช่นการปลูกป่า
หญา้แฝก เป็นตน้ 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
 
 
 

ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการ
พระราชด าริ 
  

ส านกัปลดัและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 



 

- ๒๙   - 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ยทุธศาสตร์อปท.ท่ี  ๖  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                
แนวทางการการพฒันา  ๖.๑    ส่งเสริมการอนุรักษดิ์นและน ้ า  ปลูกจิตรส านึกใหป้ระชาชนตระหนกัถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วม 

                     ในการเฝ้าระวงัน ้ าเสีย มลภาวะและสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

 

๖๕ โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแ้ก่ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร 

เพื่อใหศู้นยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
และเกษตรกรในพ้ืนท่ีมี
ความรู้และพฒันาเกษตร
ในดา้นต่างๆใหม้ี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรและ
เกษตรกรมคีวามรู้ในการ
พฒันาอาชีพการเกษตรใหม้ี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

กองสวสัดิการสงัคม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 



 

- ๓๐  - 
 

 
 

 

 
 

    ยทุธศาสตร์ท่ี   ๖    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                
แนวทางการการพฒันา  ๖.๑    ส่งเสริมการอนุรักษดิ์นและน ้ า  ปลูกจิตรส านึกใหป้ระชาชนตระหนกัถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วม 

                     ในการเฝ้าระวงัน ้ าเสีย มลภาวะและสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

 

๖๖ โครงการคลองเรือ รักษโ์ลก-
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ต าบลโดยการเผาและ
แยกขยะของประชาชน
ในต าบล 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
 

ประชาชนในต าบล
คลองเรือสามารถ
ก าจดัขยะและคดัแยก
ขยะจึงท าใหป้ริมาณ
ลดลง 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

๖๗ โครงการจดัซ้ือ 
รถเก็บขยะ 

เพื่อเตรียมรองรับปัญหา
ขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน ใหมี้การจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีดีลด
ปัญหามลภาวะเป็นพษิ 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
 

ประชาชนต าบล
คลองเรือ     ทั้ง ๑๐  
หมู่บา้น  ไดรั้บการ
บริการการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยอยา่งเป็น
ระบบ ปราศจาก
มลภาวะต่างๆ  

 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 



 

 

- ๓๑  - 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี   ๖    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                
แนวทางการการพฒันา    ๖.๒    รณรงคใ์หป้ระชาชนรักการปลูกตน้ไม ้ และดูแลใหม้ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสม 

 

โครงการ) 
๖๘ โครงการจดัหา 

ถงัขยะและจดัท าเตาเผาขยะ 
เพื่อรองรับปัญหาขยะ
และแกไ้ขปัญหาขยะท่ี
เพ่ิมข้ึนใหม้ีการจดัเก็บ
ขยะ  แยกขยะ มูลฝอย
อยา่งถูกวิธี 

ต าบลคลองเรือ 
จ านวน  ๑๐  
หมู่บา้น 

 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
 
 
 

ประชาชนต าบล
คลองเรือ  สามารถ
จดัเก็บขยะ   คดัแยก
ขยะ  และบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยได ้
 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๙ โครงการพระราชเสาวนีย ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระ ต าบลคลองเรือ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนเขา้ร่วม ส านกัปลดัฯ 



 

 

- ๓๒   - 
 
 

 

เกียรติปลูกตน้ไมส้องขา้ง
ทางตามแนวพระราชด าริ
และพระราชเสาวนีย์
เพื่อใหค้วามร่มร่ืน และ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมและเป็นต าบลน่า
อยู ่

จ านวน  ๑๐  หมู่บา้น 

 

 
 
 
 

โครงการตามแนวทาง 
พระราชด าริและพระ 
ราชเสาวนีย ์

 

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 


