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ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

อําเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 



คํานํา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - 2560 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
พ.ศ.2548 และเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตังิานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและแผนการพัฒนาที่วางไว การแกไข
ปญหาและการตอบสนองตอความตองการของประชาชนชาวตําบลดอนรวก ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตองตามทิศทาง รวมทั้งใหการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นตําบลดอนรวก ไดพัฒนาไปตามขั้นตอนอยางทีแ่ผนได
กําหนดไวลวงหนาอยางชดัเจนตรงสภาพความเปนจริง 

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิง่วา แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – 2560 นั้นจะเปนแนวทางใน
การพัฒนาตําบลดอนรวก   และเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรบริหารของทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิ์ภาพ เพื่อใหเกดิประโยชนสาธารณะสูงสดุตอไป 
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาของแผนพัฒนาสามป 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปขึ้น เพื่อเปน
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมี
หลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร การพัฒนา
แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคการบริหาร
สวนตําบลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ
เพื่อใหกระบวนการเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

๑.๒ ลกัษณะของแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป และมีความตอเนื่องที่เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 จากคําอธิบายของแผนพัฒนาสามปที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะอยาง
นอย ๔ ประการดวยกัน คือ 
 (๑) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 (๒) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและแนววัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
 (๓) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
 (๔) เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป 

๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนามีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
 (๑) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมาย การพัฒนา
อยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 
 (๒) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหการจัดทํา
งบประมาณเปนกระบวนการที่รอบคอบและประชาชนมีสวนรวม 



 -๒-

 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในปแรกจะตองมีความพรอมอยาง
นอย ๒ ประการ คือ 
 (๑) มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ รวมทั้งควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (๒) กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรก จะตองมีความพรอมในเร่ืองรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได
ตอไป 

๑.๔ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยทุธศาสตรไปสูการปฏบิัต ิดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามปที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการมี ๗ ขั้นตอนดวยกัน คือ 

 ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
 มี ๒ กิจกรรมที่ตองดําเนินการ คือ 
 (๑) หนวยงานที่ รับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค 
ความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 (๒)  หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

 ขั้นตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา 
 (๑) สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้ง
ขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาและความตองการของทองถิ่น 
 (๒) จัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะทําแผนพัฒนาสามป 
 (๓) พัฒนาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
 (๔) โครงการ/กิจกรรมจะมีจํานวนมาก จึงตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
  (ข) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขดีความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  (ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
ไดอยางเหมาะสม และเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป 
  (ง) การกําหนดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจาย ทรัพยากรการบริหาร 
โครงการท่ีสามารถดําเนินการไดเอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน 

 ขั้นตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 (๑) การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน วิเคราะห ยุทธศาสตรของการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่เลือก 
 (๒) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา การคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 



 -๓-

 ขั้นตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 (๑) คัด เลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทํ าเปนวัตถุประสงคของ 
แนวทางการพัฒนา 
 (๒) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 

- ความจําเปนเรงดวน 
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 
- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

 ขั้นตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 โดยคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ
ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนน
โครงการ/กิจกรรมที่จะตองทําในปแรก เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 

 ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 (๑) ประกอบดวย ๗ สวน ดังนี ้
  สวนที่ ๑ บทนํา 
  สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
  สวนที่ ๓ ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
  สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในชวงสามป 
  สวนที่ ๕ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
 (๒) จัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนําไป
ปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 
 (๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

 ขั้นตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (๒) ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น 
 (๓)  เมื่อไดรับอนุมัติ สภาทองถิ่นจะสงแผนพัฒนาสามปใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช และนําไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน 

๑.๕ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะชวยให
องคกร    ปกครองทองถิน่  สามารถดําเนินการพัฒนาไดตามวัตถุประสงค เปาหมาย  อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เนื่องจากไดนําสภาพปญหาและความตองการของประชาชนมาจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือก
มาจัดทํารายละเอียด  แผนงานโครงการใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง  เปน
การประหยัดเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณตลอดจนงบประมาณ   เพราะไดมีการวางแนวทางการใชทรัพยากร 
ทุก ๆ ดานไวเรียบรอยแลว  และนอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการ
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ดําเนินงานตาง ๆ   ที่อาจสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน   ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

๑.๖ องคประกอบของแผนพัฒนาสามป 

 จากขั้นตอนที่ ๖ ของการจัดทําแผนตามคูมือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่ไดกลาวมาในหัวขอที่  ๑.๔ ไดกําหนดโครงสรางของแผนพัฒนาสามปเปน ๗ สวนดวยกัน 
องคประกอบของแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลดอนรวกฉบับนี้ จึงมี ๗ สวนดวยกัน ดังไดกลาว
มาแลว 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป ฉบับนี้ จะเปนประโยชน
ตอคณะผูบริหารที่จะใชเปนแนวทางในการวางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อกําหนดทิศทางในการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล 

 

         องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 
                   มิถุนายน  ๒๕๕7 



สวนที่ ๒ 

สภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคญัขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๑. ประวัติความเปนมา 

ตําบลดอนรวก ในอดีตนั้นไดเลาขานกันวา เดิมตําบลดอนรวกประชาชนสวนใหญ ที่มาอาศยัอยูมีเชื้อ
สายชนชาวจีนที่อพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ราบลุมและเต็มไปดวยปาไมรวก 
ชาวบานจึงไดพากันขนานนามวา “บานดอนรวก” มาจนถึงปจจุบัน 

คําขวัญประจําตําบลดอนรวก “ชุมชนลาวครั่ง  โดงดงัหลวงพอแดง   แหลงเกษตรอินทรยี      ประเพณี
แหธง  ดงลานจักสาน   สระใหญของโบราณ  ตํานานขึ้นศาลเจาพอ” 

๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีต้ัง  
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ตั้งอยูหางจากที่ทําการอําเภอดอนตูมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ   ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต  ติดตอกับ   ตําบลทุงนอย  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
        ตําบลมาบแค  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี      จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ตําบลมาบแค  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
        ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
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เนื้อท่ี    
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีพื้นที่  ๑๒  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๖,๑๒๙  ไร 

ภูมิประเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม เหมาะแกการทําการ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกขาว ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว 
เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก แบงเขตการปกครองออกเปน  ๕  หมูบาน ไดแก 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรอืน 

ชาย หญิง จํานวน
ประชากรรวม 

ชื่อผูใหญบาน/กํานัน 

๑ บานดอนรวกเล็ก 210 469 465 934 นายวิรัตน     ศรีอุนด ี
๒ บานสวนใหม 273 485 507 992 นายปริญญา  ลิ้มบริบรูณ 
๓ บานสระสี่เหลี่ยม 264 494 484 978 นางจินตนา   บุญพันธ 
๔ บานหวยกรด 129 247 255 502 นายชลอ       วันดี 
๕ บานดอนรวกใหญ 98 189 215 404 นายเปาะ       ผลิตะพูลศร ี

รวม 974 1,884 1,926 3,810  

ประชากร    
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,810 คน  แยกเปน  ชาย  1,884  คน  

หญิง 1,926  คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 318 คน / ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรือน 974  ครัวเรือน 
(ขอมูล  ณ 27 พฤษภาคม  2557) 

๒.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อาชีพหลักคือทํานา  ผลผลิตที่สําคัญคือขาว 

อาชีพรองคือการทําสวน, ทําไร, เลี้ยงสัตว และประกอบอาชีพอื่นๆ ประกรมีรายไดเฉลี่ย 49,152.58 บาท/
คน/ป (ขอมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๕7) 

 
๒.๓ สภาพทางสังคม 

การศึกษา  ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกประกอบดวย 

- โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   -   แหง 
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ แหง 
 

ช่ือโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู ชื่อผูอํานวยการ 
อนุบาล ป.1-ป.6 รวม 

โรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม 29 89 118 9 นายสุภาพ   รวมธรรม 
โรงเรียนวัดสุขวราราม 25 65 90 6 นายบรรพต   ใจชุมบุญ 

รวม 54 154 208 15  
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- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน          ๒ แหง 
ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กในศนูย ชื่อผูดแูลเด็ก 

บานดอนรวก 30 - นางสาวนิตยา    จวงสอน 
- นางสาวสุณี       เลี้ยงรักษา 

บานสระส่ีเหลี่ยม 35 - นางเบญจมาศ    สังขจันทร 
- นางสาวสาวิตรี   กุพันแล 

รวม 65  

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  ๑        แหง 

ชื่อโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชื่อครูประจําศูนยฯ 
ประถมศึกษา ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 รวม 

กศน.ตําบลดอนรวก 2 37 50 89 นายกษิดิศ  สังขจันทร 
 

สถาบันและองคกรทางศาสนา จํานวน ๗ แหง คือ 
๑. วัดสระสี่เหลี่ยม 
๒. วัดสุขวราราม 
๓. ศาลเจาเจ็ดหลัง หมู 1 
๔. ศาลเจา หมู 2 
๕. ศาลเจา หมู 3 

  การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบลดอนรวก  จํานวน     1 แหง 

ลําดับที ่ ตําแหนง จํานวนบุคลากร 
1. อสม. 42 
2. เจาพนักงานสาธารณสขุ (ลูกจาง) 1 
3. เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 1 
4. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 1 
5. แมบาน 1 

รวม 46 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    -  สถานตีํารวจชุมชน  จํานวน           ๑ แหง 
    -  เจาหนาที ่อปพร.  จํานวน          5  คน 
    -  เจาหนาที ่อสตร.  จํานวน          13 คน 
    -  เจาหนาทีต่ํารวจประจํา   จํานวน           2   นาย 
 

ท่ี ชื่อ - สกลุ ตําแหนง 
1 ด.ต.นครินทร         อินแสง ผูบังคบัหมูปราบปราม สภ.ดอนตมู 
2 ด.ต.สุรชยั             คงบางพระ ผูบังคบัหมูปราบปราม สภ.ดอนตมู 
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 สถิติในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 
 

ประเภท 
รับแจง จับ ผูตองหา 

2555 2556 2555 2556 2555 2556 
กลุมที่ 1  คดีอกุฉกรรจและเทือนขวัญ - - - - - - 
กลุมที่ 2  คดปีระทุษรายตอชีวิต รางกาย 6 1 5 1 9 4 
กลุมที่ 3  คดปีระทุษรายตอทรัพย 9 6 9 6 13 9 
กลุมที่ 4  คดทีี่นาสนใจ (ทั่วไป) - - - - - - 
กลุมที่ 5  คดีรัฐเปนผูเสยีหาย 8 10 8 10 9 10 

รวม 23 17 22 17 32 23 
 

        ท่ีมา :  สถานตีําบลภูธรอําเภอดอนตมู (ขอมลู ณ เดอืนกุมภาพันธ 2557) 

        ๒.๔ การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 
- ทางหลวงแผนดิน   จํานวน  1 สาย 
- ถนนลาดยาง    จํานวน  20 สาย 
- ถนนลูกรังเช่ือมระหวางหมูบานตางๆ จํานวน  14 สาย 
- ถนนดินเช่ือมหมูบาน                           จํานวน  - สาย 
- หมูบานที่มีถนนลาดยางใชในหมูบาน จํานวน  5 หมูบาน 

การโทรคมนาคม 
- เนื่องจากอยูใกลเขตอําเภอดอนตูม และอําเภอเมืองนครปฐม จึงยังไมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข   

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 
- ตูโทรศัพทตามหมูบานมีครบทุกหมูบาน 
- มีโทรศัพท มือถือใช   80 เปอรเซ็นต 

การไฟฟา 
- หมูบานที่ใชไฟฟามีทุกหมูบาน อัตราการใชไฟฟาของประชากร 100 เปอรเซ็นต 

 แหลงน้ําธรรมชาติ 
 - ลําน้ํา, ลําหวย, ลําคลอง  จํานวน  1 แหง คือ ลําน้ําสายทาเรือบางพระ 
 - บึง, หนอง และอ่ืนๆ  จํานวน  -  แหง 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
- บอบาดาล  จํานวน         12 จุด  ไดแก 

หมู 1  จํานวน  4 จุด 
หมู 2  จํานวน  4 จุด 
หมู 3  จํานวน  3 จุด 
หมู 4  จํานวน  3 จุด 
หมู 5  จํานวน  2 จุด 
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การระบายนํ้า 
- ไมมีพื้นที่น้ําทวมขัง ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

น้ําเสีย 
- ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช จํานวน   -     รวม    -   แหง 

 - น้ําเสียที่บําบัดได    จํานวน    -    ลบ.ม./วัน 

ขยะ 
 1. ปริมาณขยะ  1  ตัน/วัน 
 2. รถขยะท่ีใชจัดเก็บขยะ  รวม  1  คัน 
 3. ขยะที่กําจัดได   จํานวน  1  ตัน/วัน 
  กําจัดขยะโดยวิธี 
  -  เชาที่ดินทิ้งขยะ เทศบาลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม    
                      คาเชา 18,000 บาท/เดือน  

๒.๕ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
ที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก 
๑. วันสงกรานต จัดในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ของทุกป มีพิธีสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
๒. ประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีบุญขาวจี่ , ประเพณีทําขนมจีน , ประเพณีแหหางธง ฯลฯ 
3. วันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ เชน งานวันลอยกระทง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 

วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา ฯลฯ 
4. วันรัฐพิธีตางๆ เชน วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เปนตน 

๒.๖ ขอมูลอื่นๆ 
- ลูกเสือชาวบาน    1 รุน  จํานวน  50 คน 
- ไทยอาสาปองกันชาติ   - รุน  จํานวน  - คน 
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 1 รุน  จํานวน  6 คน 
- กลุมสตรี    1 กลุม  จํานวน  75 คน 
- กลุมอาสาสมัครปองกันและปราบปราม  - รุน  จํานวน  - คน 
- กลุมออมทรัพย (กองทุนหมูบาน)  5 รุน  จํานวน  944 คน 
- ยาเสพติด (ปปส.)หมูบาน  - รุน  จํานวน  - คน 
- ชมรมผูสูงอาย ุ    1 กลุม  จํานวน  312 คน 

 
๓. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

 3.1 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกจัดเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีสมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น  10  คน แบงโครงสรางการบริหารดังนี ้ 
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      ฝายบริหาร              ฝายนิติบัญญัติ 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบไปดวย 
1)  นายอาณัต ิ  นันทานนท  ประธานสภา อบต.  
2)  นายสมควร  แพทยประสิทธ์ิ  รองประธานสภา อบต. 
3)  นายจอมใจ  กองเกตุใหญ  เลขานุการสภา อบต.(ปลัดอบต.) 
4)  นายกิตธวิท  แสนคํา   สมาชิก อบต.หมู 1 
5)  นายชัยศร ี  อินกงลาด  สมาชิก อบต.หมู 1 
6)  นายเอกชัย  ผุยรอด   สมาชิก อบต.หมู 2 
7)  นายสมศักดิ์  โลหิตา   สมาชิก อบต.หมู 3 
8)  นายทองมวน สังขจันทร  สมาชิก อบต.หมู 4 
9)  นายมล  กันหา   สมาชิก อบต.หมู 4 
10)นายสุบิน  มะลิวัลย  สมาชิก อบต.หมู 5 
11)นายมนัส  คํายิ่งยง   สมาชิก อบต.หมู 5 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย 
1)  นายชาตร ี  โพธิ์ทองนาค  นายก อบต. 
2)  นางณัชชาภรณ หมื่นสา   รองนายก อบต. 
3)  นายประกิจ  ผุยรอด   รองนายก อบต. 
4)  นางสาวนฤมล นันทานนท  เลขานุการนายก อบต. 

 

 

 

 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก 

ปลดั อบต. 

หัวหนาสํานกัปลดั ผูอํานวยการกองคลงั หัวหนาสวนโยธา 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 



 -๑๑-

3.2 การบริหารงานบุคคล 

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  จํานวน 24 คน  (ขอมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2557) 
สวนสํานักงานปลัด (คน) กองคลงั (คน) สวนโยธา (คน) 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (1) 
- หัวหนาสํานักปลัด (1) 
- นักวิชาการศึกษา (1) 
- นักพัฒนาชุมชน (1) 
- เจาหนาที่วิเคราะหฯ (1) 
- บุคลากร (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (1) 
- นิติกร (1) 
- เจาพนักงานปองกัน (1) 
- ครูผูดูแลเด็ก (2) 
- พนักงานจางตามภารกิจ (4) 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
- เจาพนักงานพัสดุ (1) 
- เจาหนาที่จัดเก็บรายได (1) 
- ลูกจางประจํา (1) 
- พนักงานจางตามภารกิจ (1) 

- นายชาง (1) 
- เจาพนักงานประปา (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
 

 
 สํานักงานปลัด   มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิได
กําหนดไวเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามระเบียบ และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมี
บุคคลากร   จํานวน    15    คน ดังนี ้

๑)  นายจอมใจ  กองเกตุใหญ  ปลัด อบต. 
๒)  นางสาวกนกอร  ตรีอินทอง  หัวหนาสํานกัปลดั 
3)  นางประนอม    พิมสน   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
4)  นางสาวรัตนา  สระทองคํา  บุคลากร 
๕)  นายสุรศักดิ ์  พุมแกว   เจาพนักงานธุรการ  
6)  นางสาวปรียา  ศรีเอีย่ม   นักวิชาการศึกษา 
7)  นางสาวจิตรา  วลาสินธุ   นักพัฒนาชุมชน 
8)  นางสาวจิรภิญญา  เทพาลุน   นิติกร 
9)  นายสุรศักดิ์                 สามบญุเรือง  เจาพนักงานปองกัน 
10) นางฐติิรัตน  โชติชวงเฉลิมลาภ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  
11) นางเบญจมาศ  สังขจันทร  ครูผูดแูลเด็ก 
12) นางสาวนติยา  จวงสอน   ครผููดแูลเด็ก 
13) นางสาวสาวติรี  กุพันแล   ผูชวยครผููดแูลเด็ก 
14) นางสุณ ี  ทมมดื    ผูชวยครผููดแูลเด็ก 
15) นางสาวสภุาพร  ผยุรอด   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 

  กองคลัง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับงานการจายเงิน การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญประกอบฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  เงิน
บําเหน็จบํานาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตาง ๆ  การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน  ประจําป  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และท่ี
ไดรับมอบหมาย มีบุคคลากร   จํานวน    6    คน ดังนี ้
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๑)  นางสาวพิกุล  จวงสอน   นักวิชาการเงินและบัญชี 
2)  นายกติตศิักดิ ์  อนอินทร  เจาพนักงานพัสดุ  
๓)  นางสาวสุกัญญา            แสงแกว                     เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
4)  นางสาวศภุมาศ  จีดปาน   เจาหนาที่จัดเก็บรายได 
5)  นางสาวมยุเรศ  กองกลู   เจาหนาที่จัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา) 
6)  นางสาวกองทพิย  แรล ี   ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญช ี

 กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสรางงานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนการดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  
การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล  การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิก-จายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย มีบุคคลากร จํานวน  3  คน ดังนี ้

1)  นายประเสริฐศักดิ ์ หาดโคกสงู  นายชางโยธา   
     2)  สบิเอกนิคม  โชติชยั   เจาพนักงานประปา 

3)  นายไพรัช  สังขกลิ่นหอม  คนงานทั่วไป 

3.3 ขอมูลดานงบประมาณและการคลัง  

จากการบริหารรายรับ-รายจายประจําปงบประมาณ 2556 ที่ผานมา 
 

รายได ประมาณการ รายรับจริง 
+ 
- 

สูง  
ตํ่า 

หมวดภาษีอากร 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและคาใบอนุญาต 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
หมวดรายไดจากทุน 
หมวดภาษีจัดสรร 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบุวัตถุประสงค) 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

140,000.00 
484,2 00.00 
300,000.00 

1,100,000.00 
80,600.00 

0.00 
12,070,800.00 

0.00 
7,400,000.00 

46,466.23 
215,205.60 
135,860.20 
956,032.00 

8,515.00 
11,930.00 

12,687,168.35 
4,599,090.00 
4,704,979.00 

- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
- 

93,533.77 
268,994.40 
164,139.80 

43,968.00 
72,085.00 
11,930.00 

616,368.35 
4,599,090.00 
2,695,021.00 

รวมรายไดท้ังสิ้น 21,475,600.00 23,365,246.38 + 1,889,646.38 
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รายจาย ประมาณการ รายจายจริง 
+ 
- 

สูง  
 ตํ่า 

แผนงานบริหาร 
งบกลาง-สํารองจาย 
เงินเดือนและคาจางประจํา 
หมวดคาจางชั่วคราว 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
หมวดคาสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดรายจายอื่น ๆ 

 
1,289,880.00 
5,368,920.00 
1,090,800.00 
8,139,000.00 
1,098,000.00 
1,840,000.00 

125,000.00 

 
412,840.10 

4,601,968.00 
406,800.00 

6,453,817.66 
1,227,671.17 
1,129,700.00 

50,000.00 

 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 

 
877,039.90 
766,952.00 
684,000.00 

1,685,182.34 
129,671.17 
710,300.00 

75,000.00 
แผนงานพัฒนา 
หมวดคาครุภัณฑ ทีด่ินและสิ่งกอสราง 

 
2,274,000.00 

 
1,549,000.00 

 
- 

 
725,000.00 

รวม 21,225,600.00 15,831,796.93 - 5,393,803.07 
รายจายจากเงินอดุหนุนโดยระบุวัตถปุระสงค 

หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
 

0.00 
 

4,599,090.00 
 

+ 
 

4,599,090.00 
รวม     

รวมรายจายท้ังสิ้น 21,225,600.00 20,430,886.93 - 794,713.07 
รายรับจริงสูงกวารายจายจริง  2,934,359.45   

3.4 เครือ่งมอือปุกรณตางๆ     
  เครื่องมือ  อุปกรณดานสาธารณสุข 
   -  เคร่ืองพนหมอกควัน    จํานวน  1 เครื่อง 
  เครื่องมือ อุปกรณสนาม 
   -  เคร่ืองตัดหญา (แบบสะพาย)   จํานวน  3 เครื่อง 
  เครื่องมือ  อุปกรณสํานักงาน 

   -  รถยนตสวนกลาง                                จํานวน  2 คัน 
-  รถจักรยานยนตสวนกลาง                    จํานวน  1 คัน 
-  รถบรรทุกขยะ     จํานวน  1 คัน 
-  เคร่ืองคอมพิวเตอร    จํานวน         13 เครื่อง 
-  เคร่ืองถายเอกสาร    จํานวน  1 เครื่อง 
-  เคร่ืองโทรสาร     จํานวน  1 เครื่อง 
-  เคร่ืองพมิพดดี     จํานวน  1 เครื่อง 
-  กลองถายรูปดิจิตอล    จํานวน  2 เครื่อง 

3.5 ศักยภาพของชุมชนพื้นที่ 
 1) การรวมกลุมของประชาชน จํานวนกลุมทุกประเภท  12  กลุม แยกเปนประเภทกลุม ดังนี ้
  - กลุมอาชีพ  จํานวน 6  กลุม 
  - กลุมออมทรัพย  จํานวน 6  กลุม 
 2) จุดเดนของพื้นที่ 
  - เปนชุมชนขนาดเล็กมีจํานวน 5 หมูบาน การติดตอสื่อสารทําไดรวดเร็ว 
  - ชุมชนอยูใกลอําเภอดอนตูม และอําเภอเมือง การเดินทางสะดวก  
  - มีแหลงเงินทุนจากรัฐเพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 



สวนท่ี  ๓ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

ในหวงปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลมุงเนนพัฒนาความจําเปนขั้นพื้นฐาน เชนเสนทาง
คมนาคม  ระบบประปา   ระบบไฟฟาสาธารณะและคลองสงน้ําเปนตน  เนื่องจากตองการยกระดับความ
เปนอยูของประชากรในภาพรวมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับ   ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชากรไดอยางเปนที่นาพอใจ   เนื่องจากเปนการพัฒนาภายใตสภาวะจํากัดทางดานงบประมาณ   วัสดุ
อุปกรณตลอดจนบุคลากร ซึ่งสามารถสรุปผลการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ประกอบดวย  15  โครงการ 
 1.1 โครงการซอมบอบาดาล     งบประมาณ  25,964.62 บาท 
 1.2 โครงการซอมไฟฟาสาธารณะ    งบประมาณ    8,800.00 บาท 
 1.3 โครงการจางเหมาถอนซัมเมอรสบอประปาหมู 2  งบประมาณ    1,900.00 บาท 
 ๑.๔ โครงการจางเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนภายในตําบล  งบประมาณ  92,000.00 บาท 
 1.5 โครงการจางเหมาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  89,000.00 บาท 
 1.6 จางเหมาปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 1 , 2 , 3  งบประมาณ     903,000.00 บาท 
 1.7  โครงการจางเหมาวางทอประปาหมูที่ 5   งบประมาณ    5,547.00 บาท 
 1.8  โครงการจางเหมาซอมแซมบอพักทอระบายน้ําหมูที่ 4 งบประมาณ    3,895.00 บาท 
 1.9 โครงการจางเหมาซอมแซมหอถังประปา หมู 5  งบประมาณ  17,896.82 บาท 
 1.10 โครงการจางเหมาซอมทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 4  งบประมาณ  23,500.00 บาท 
 1.11 โครงการจางเหมาซอมแซมศาลาเอนกประสงคหมูที่ 3 งบประมาณ    9,000.00 บาท 
 1.12 โครงการจางเหมาซอมแซมประตูหอถังประปาผิวดินหมู 3 งบประมาณ    3,900.00 บาท 
 1.13 โครงการจางเหมาปรับปรุงที่จอดรถหนาที่ทําการ อบต. งบประมาณ     102,000.00 บาท 
 1.14 โครงการจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพักม.2 งบประมาณ     113,800.00 บาท 
 1.15 โครงการจางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกฯ งบประมาณ  1,010,000.00 บาท 
          หมูที่ 2 และหมูที่ 5 

2. การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
    ประกอบดวย  1  โครงการ 
 2.1 ขุดลอกคลองภายในตําบลดอนรวก   งบประมาณ 10,692.00 บาท 
 2.2 กําจัดวัชพืชภายในคลองตําบลดอนรวก   งบประมาณ 10,000.00 บาท 

3. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ประกอบดวย  4  โครงการ 
 3.1 จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม     งบประมาณ    9,900.00 บาท 
 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางถนน    งบประมาณ  10,000.00 บาท 
 3.3 สนับสนุนกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก งบประมาณ    2,000.00 บาท 
   ใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
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 3.4 อุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดลอมประจําหมูบาน งบประมาณ 64,000.00 บาท 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ประกอบดวย  10  โครงการ 
 4.1 สงเสริมการรวมกลุมและสนับสนุนการฝกอาชีพของ  งบประมาณ    100,000.00 บาท 
   กลุมเกษตรกรและอาชีพกลุมตางๆ 
 4.2 สงเสริมกิจกรรม/โครงการแกปญหาความยากจน  งบประมาณ 10,000.00 บาท 
 4.3 โครงการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค งบประมาณ 30,000.00 บาท 
 4.4 สงเสริมและพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพตางๆ งบประมาณ 10,000.00 บาท  
   ใหกับประชาชนในตําบล 
 4.5 โครงการสงเสริมอาชีพตางๆ ในตําบลดอนรวก  งบประมาณ    100,000.00 บาท 
 4.6 จัดอบรมเพิ่มพูนความรูในการทําบัญชีครัวเรือน  งบประมาณ      20,000.00 บาท 
 4.7 โครงการซื้อวัสดุการเกษตร    งบประมาณ 10,000.00 บาท 
 4.8 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมูที่ 3    งบประมาณ    100,000.00 บาท 
 4.9 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมูที่ 2    งบประมาณ    100,000.00 บาท 
 4.10 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานอาชีพและการเกษตร งบประมาณ      50,000.00 บาท 

5. การพัฒนาดานคนและสังคม 
 ประกอบดวย  35  โครงการ 
 5.1 จัดงานทําบุญตามวันสําคัญในพระพุทธศาสนา  งบประมาณ 10,000.00 บาท 
 5.2 สงเสริมกิจกรรมประเพณีตางๆ ของตําบลดอนรวก  งบประมาณ   4,000.00    บาท 
 5.3 สนับสนุนกิจกรรมศูนยวัฒนธรรมตําบลและจังหวัดนครปฐม งบประมาณ   5,000.00 บาท 
 5.4 โครงการประเพณีลอยกระทง    งบประมาณ     150,000.00 บาท 
 5.5 โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ  งบประมาณ     161,644.90 บาท 
 5.6 โครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 4 ดาน   งบประมาณ 65,538.00 บาท 
 5.7 โครงการบุญขาวจี ่     งบประมาณ 10,000.00    บาท 
 5.8 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรยืมเรียน   งบประมาณ 48,510.00 บาท 
 5.9 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเดก็เล็กทั้ง 2 แหง งบประมาณ   2,500.00 บาท 
 5.10 โครงการสอนศีลธรรมและธรรมะศึกษา   งบประมาณ 30,000.00 บาท 
 5.11 โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ  งบประมาณ     130,625.00 บาท 
 5.12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก   งบประมาณ  27,000.00 บาท 
 5.13 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนรวก งบประมาณ   2,345,907.80  บาท 
 5.14 โครงการควบคุม/ปองกันโรคไขเลือดออกในวัด/  งบประมาณ     4,800.00 บาท 
     โรงเรียนและในพ้ืนที่ตําบลดอนรวก 
 5.15 โครงการตรวจรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิต งบประมาณ 10,000.00 บาท 
 5.16 โครงการจัดการสุขภาวะผูสูงอาย ุ   งบประมาณ   3,000.00 บาท 
 5.17 สนับสนุนหนวยงานที่ดําเนินงานดานสาธารณสุข  งบประมาณ 44,820.00 บาท 
 5.18 โครงการตรวจสุขภาพประจําป    งบประมาณ 10,000.00 บาท 
 5.19 ฝกอบรมใหความรูกลุม อปพร.ตําบล   งบประมาณ 29,640.00 บาท 
 5.20 อุดหนุนโครงการกีฬาตานยาเสพติด   งบประมาณ 70,874.10 บาท 



 -16- 

 5.21 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณครุภัณฑสื่อการศึกษา งบประมาณ 125,440.20 บาท 
     แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 5.22 โครงการอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและอาหารกลางวัน งบประมาณ 519,315.53 บาท 
     ใหโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 5.23 จัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียน   งบประมาณ 29,695.00 บาท 
 5.24 โครงการแขงขันกีฬาตําบลประจําป   งบประมาณ 50,000.00 บาท 
 5.25 สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอาย ุ   งบประมาณ     100,000.00 บาท 
 5.26 โครงการเบี้ยยังชพีแกผูสูงอาย ุ    งบประมาณ  1,391,000.00 บาท 
 5.27 โครงการเบี้ยยังชีพแกคนพิการ    งบประมาณ     286,000.00 บาท 
 5.28 โครงการเบี้ยยังชีพแกผูยากไรและผูดอยโอกาส  งบประมาณ    3,733.00 บาท 
 5.29 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  งบประมาณ  50,000.00 บาท 
 5.30 อุดหนุนกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ      100,000.00 บาท 
 5.31 อุดหนุนกิจกรรมปองกันและปราบปรามยาเสพติด  งบประมาณ 100,000.00 บาท 
 5.32 อุดหนุนกิจกรรมดานการศึกษา    งบประมาณ 823,400.00 บาท 
 5.33 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 2 โรงเรียน  งบประมาณ 751,400.00 บาท 
 5.34 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนวัดสุขวราราม  งบประมาณ 72,000.00 บาท 
 5.35 อุดหนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน) อสม. งบประมาณ 50,000.00 บาท 

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 ประกอบดวย  10  โครงการ 
 6.1 อุดหนุนประชาคม อบต.     งบประมาณ   2,000.00 บาท 
 6.2 สนับสนุนใหพนักงานและลูกจาง อบต.เขารับการฝกอบรม งบประมาณ 49,824.00 บาท 
   ตามโครงการตางๆ ที่มีประโยชนตอการทํางาน 
 6.3 สนับสนนุงบประมาณดานผลประโยชนตอบแทนอื่น  งบประมาณ 600,000.00 บาท 
   เปนกรณีพิเศษ 
 6.4 สงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตร ี  งบประมาณ   60,000.00 บาท 
   แกบุคลากรใน อบต.ดอนรวก 
 6.5 สนับสนุนใหผูบริหารและสมาชิก อบต.เขารับการศึกษา งบประมาณ   15,300.00 บาท 
   อบรมดานตางๆ 
 6.6 สนับสนุน/อุดหนุนหนวยงานราชการอื่นๆ ตามนโยบาย งบประมาณ 100,000.00 บาท 
   ของนายกรัฐมนตรี ทุกกระทรวง ทบวง กรม 
 6.7 ซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่เปนทรัพยสินท่ีอยูในความ  งบประมาณ   80,163.89.00 บาท 
   รับผิดชอบของ อบต. 
 6.8 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน   งบประมาณ   52,865.00 บาท 
 6.9 คาซอมแซมสนามเปตอง     งบประมาณ   17,820.00 บาท 
 9.10ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารที่ทําการ อบต. และศูนยฯ งบประมาณ 789,551.40 บาท 
 



สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

 
วิสัยทัศน 

 “ชุมชนนาอยู   ควบคูการยกระดับคุณภาพชวีิต   สงเสริมเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตําบล   
ประชาชนอยูดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 

                     -  พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม   
                        การศึกษาทัง้ในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั และ 
                        สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
                               และงานรัฐพิธ ี
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ 
                               เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  
                               จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ 
                                          ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                                          ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8 การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                สิ่งแวดลอมและมลภาวะ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน น้ําทวม  
                                          และน้ําเสีย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ 
                                          ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น       และสงเสริมการปกครองใน        
                                          ระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ 
ลูกจาง พนักงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที ่

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนารายได 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหายจาก 
สาธารณภัย 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบจราจร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม 
1. เปนแหลงผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมทีม่ีคุณคาและปลอดภัย 
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 
 
 



 -19- 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

1. นโยบายในการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
๑.๑  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาโดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให 
       มีประสิทธิภาพและสงเสริมการศึกษาทัง้ในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั  
       และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
1.2  สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและงานรัฐพิธี 
1.3  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
       จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 
1.4  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
1.5  สงเสริม สนับสนุนการเผาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษาและชุมชน 

2. นโยบายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
 2.1  พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 

2.2  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ 
       ชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
2.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3.  นโยบายการพัฒนาดานสังคม มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
 3.1  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 3.2  สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 3.3  แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
 3.4  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
 3.5  การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ 
                  ทรัพยสิน 
 3.6  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ 
                  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.7  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 3.8  การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 

4.  นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
4.1  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 
       มลภาวะ 

 4.2  บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน น้ําทวมและนํ้าเสีย 
 4.3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

5. นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
 5.1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของในการพัฒนาทองถิ่น       
                  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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5.2  สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ 
       บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
       การปฏิบัติราชการ 
5.3  สงเสริมสวัสดกิารแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 
5.4  ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 
5.5  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือ 
       เครื่องใช และอาคารสถานที ่

 5.6  สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น 
 5.7  ปรับปรุงและพัฒนารายได 

6.  นโยบายการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
6.1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ระบบ 
       การจัดการขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ 
       ไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย 

 6.2  พัฒนาระบบจราจร 
 6.3  พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 

6.4  พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอ่ืนๆ 
 

6   ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาดานการศกึษา     
    ศาสนา  และวัฒนธรรม 

1. พฒันาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาระบบการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพและสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศยั และสงเสริมความเสมอภาคในการศกึษา 

2. สงเสริมการจัดงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
     และงานรัฐพิธ ี
3.  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ 
     เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

2.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1.  พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 
2.  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
     สารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
3.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3.  การพัฒนาดานสังคม 1.  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
2.  สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
3.  แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
4.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
5   การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ 
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6.  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
     ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
8.  การเสริสรางความสมานฉันทในสังคม 
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4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ 
    การทองเที่ยว 

1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดลอมและมลภาวะ 
2. บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน นํ้าทวม 
    และน้ําเสีย 
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

5. การพัฒนาดานการบริหาร 
    จัดการที่ดี 

1. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของใน 
    การพัฒนาทองถิ่น  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ 
    วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปองกันและ    
    ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
3. สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ  
    ลูกจาง พนักงาน 
4. ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ 
    บุคลากร 
5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที ่
6. ปรับปรุงและพัฒนารายได 

6.  การพัฒนาดานการบริการ 
     สาธารณะ 

1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา   
    ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุง 
    ระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย 
2. พัฒนาระบบจราจร 
3. พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 
4. พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค  
    การเกษตร และอื่นๆ 
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สวนที่  5   
บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 













































































































































สวนท่ี 6

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏบิัติ

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

แนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ไดใหทกุสวนการงานทีเ่กี่ยวของ ไดนําแนวทาง
การพฒันา และโครงการทีก่ําหนดไว ไปปฏิบตัิตามระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด และการติดตาม
ประเมินผลทางองคการบริหารสวนตําบลไดมคีณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยการใช
ขอมลูความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ) และ กชช.2 ค. เปนตวัช้ีวัดความสําเรจ็เปนหลกั ในการดําเนินงานตามที่
กําหนดไวผานเกณฑ (จปฐ) ทุกขอ และมาตรฐานอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกกําหนดเปน
กรณีไป และเพื่อใหเกดิประโยชนตอทองถิ่น ผลสรปุการดํางานในแตละปจะไดมกีารนําไปปรับปรงุพัฒนาเพิม่
เติมแผนพัฒนาฯใหสอดคลองทันตอสภาพการณปจจบุัน และความตองการของประชาชนในทองถิน่ตอไป ซึง่
ขบวนการติดตามประเมนิผลประกอบดวย 3  สวนดังนี้

 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก

เพื่อปฏิบตัิใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 28 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก (ตามคําสัง่ อบต. ดอนรวกที่ 405/2556 ลงวันที ่25 ธันวาคม  2556  
ประกอบดวย

(๑)  นายมนัส คํายิ่งยง สมาชิก อบต. กรรมการ
(๒)  นายชัยศรี อินกงลาด สมาชิก อบต. กรรมการ
(๓)  นายสมควร แพทยประสิทธิ์ สมาชิก อบต. กรรมการ
(๔)  นายวีระชัย สุขแจม ผูแทนชุมชน (ประชาคมเสนอ) กรรมการ
(๕)  นายทองหลอ วันดี ผูแทนชุมชน (ประชาคมเสนอ) กรรมการ
(๖)  นายสุภาพ รวมธรรม ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของ กรรมการ
(๗)  นายบรรพต       ใจชุมบุญ ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของ 

กรรมการ
(๘)  นายประเสรฐิศักดิ์ หาดโคกสงู นายชางโยธา รักษาราชการแทน กรรมการ

หัวหนาสวนโยธา 
(๙)  นางสาวกนกอร ตรีอินทอง หัวหนาสํานักงานปลัด กรรมการ
(๑๐)นายวิรัตน ศรีอุนดี ผูทรงคุณวุฒิ(ผูบรหิารเลอืก) กรรมการ
(๑๑)นายเปาะ ผลิตะพูลศรี ผูทรงคุณวุฒิ(ผูบรหิารเลอืก) กรรมการ

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดังนี ้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา
2. ดําเนนิการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา
3. รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผู

บริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพฒันาทองถิน่ และประกาศผลการ
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ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครัง้ ภายในเดือน 
ธันวาคม ของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน

4. แตงตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่เหน็สมควร

2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
2.1 วิธีการติดตาม  โดยมีการตรวจติดตามงานตามเอกสารทีร่ะบรุายละเอียดในแผนปฏิบัติ 

ประจําป (ติดตามระหวางการดําเนินงาน)
2.2  วิธีการประเมินผล  โดยการตรวจสอบผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทยีบกับวัตถุประสงคที่ 

ตั้งไว
3. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมนิผลนัน้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดกําหนดตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยใน
แตละโครงการจะมีการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมนิผลในภาพรวมปละ 1
ครัง้ภายในเดือน ธันวาคม ของทกุป และ ติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน
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