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คํานํา 

 
  องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และเพื่อ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและแผนการพัฒนาท่ีวางไว การแกไขปญหาและการตอบ 

สนองตอความตองการของประชาชนชาวตาํบลดอนรวก ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามทิศทาง รวมท้ัง

ใหการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นตําบลดอนรวก ไดพัฒนาไปตามขั้นตอนอยางท่ีแผนไดกําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจน

ตรงสภาพความเปนจริง 

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 นั้นจะเปนแนวทาง     ใน

การพัฒนาตาํบลดอนรวก   และเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรบริหารของทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิ์ภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุดตอไป 
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สวนท่ี 1 

 
 

บทนํา 

 

 

 



สวนที ่๑ 

บทนาํ 

 

๑.๑ ความเปนมาของแผนพฒันาสามป 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปขึ้น เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง

จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่ตองการในแตละยุทธศาสตร การพัฒนาแผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป 

กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา

งบประมาณเพื่อใหกระบวนการเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละ

ป และมีความตอเนื่องที่เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 จากคําอธิบายของแผนพัฒนาสามปที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะอยางนอย ๔ 

ประการดวยกัน คือ 

 (๑) เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 (๒) เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและแนววัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

 (๓) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

 (๔) เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

๑.๓ วัตถปุระสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนามีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 



 -๒- 

 (๑) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมี

แนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/

กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมี

ผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมาย การพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

 (๒) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในป

ที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหการจัดทํางบประมาณเปนกระบวนการที่รอบคอบและ

ประชาชนมีสวนรวม 

 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในปแรกจะตองมีความพรอมอยางนอย ๒ ประการ 

คือ 

 (๑) มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ รวมทั้งควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/

กิจกรรม และผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (๒) กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรก จะตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร 

เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

๑.๔ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามปที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะตองดําเนินการมี ๗ ขั้นตอนดวยกัน คือ 

 ขั้นตอนที ่๑การเตรียมการจัดทําแผน 

 มี ๒ กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ คือ 

 (๑) หนวยงานที่รับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ และความ

จําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 (๒)  หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

 ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา 

 (๑) สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ 

ปญหาและความตองการของทองถิ่น 

 (๒) จัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว

ทางการพัฒนาที่จะทําแผนพัฒนาสามป 



 -๓-

 (๓) พัฒนาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนว

ทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

 (๔) โครงการ/กิจกรรมจะมีจํานวนมาก จึงตองดําเนินการดังตอไปนี ้

  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 

  (ข) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของชุมชนที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  (ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง

เหมาะสม และเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป 

  (ง) การกําหนดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจาย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่

สามารถดําเนินการไดเอง โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน 

 ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 (๑) การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน วิเคราะห ยุทธศาสตรของการพัฒนา แนวทางการ

พัฒนาที่เลือก 

 (๒) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา การ

จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

 

 ขั้นตอนที ่๔การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 (๑) คั ด เ ลื อ ก วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า  ม า จั ด ทํ า เ ป น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง 

แนวทางการพัฒนา 

 (๒) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 

- ความจําเปนเรงดวน 

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 

- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

 ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 โดยคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดาน

เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองทํา

ในปแรก เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 



 -๔-

 ขั้นตอนที ่๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 (๑) ประกอบดวย ๗ สวน ดังนี้ 

  สวนที่ ๑ บทนํา 

  สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

  สวนที่ ๓ ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

  สวนที่ ๔ ยทุธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในชวงสามป 

  สวนที่ ๕ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

 (๒) จัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงให

สมบูรณตอไป 

 (๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

 (๒) ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น 

 (๓)  เมื่อไดรับอนุมัติ สภาทองถิ่นจะสงแผนพัฒนาสามปใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช และนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน 

๑.๕ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงจะชวยใหองคกร    ปกครอง

ทองถิ่น  สามารถดําเนินการพัฒนาไดตามวัตถุประสงค เปาหมาย  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เนื่องจากไดนําสภาพ

ปญหาและความตองการของประชาชนมาจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกมาจัดทํารายละเอียด  แผนงานโครงการให

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง  เปนการประหยัดเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณตลอดจน

งบประมาณ   เพราะไดมีการวางแนวทางการใชทรัพยากร ทุก ๆ ดานไวเรียบรอยแลว  และนอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาถึง

ความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ที่อาจสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน   ดังนั้น  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารเพือ่ใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

๑.๖ องคประกอบของแผนพัฒนาสามป 
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 จากขั้นตอนที่ ๖ ของการจัดทําแผนตามคูมือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ได

กลาวมาในหัวขอที่ ๑.๔ ไดกําหนดโครงสรางของแผนพัฒนาสามปเปน ๗ สวนดวยกัน องคประกอบของแผนพัฒนาสามปขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนรวกฉบับนี้ จึงมี ๗ สวนดวยกัน ดังไดกลาวมาแลว 

 องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอคณะผูบริหารที่

จะใชเปนแนวทางในการวางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 

         องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

                   มิถุนายน  ๒๕๕8 



สวนท่ี ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๑. ประวัติความเปนมา 

ตําบลดอนรวก ในอดีตน้ันไดเลาขานกันวา เดิมตําบลดอนรวกประชาชนสวนใหญ ที่มาอาศัยอยูมีเชื้อ

สายชนชาวจีนท่ีอพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ราบลุมและเต็มไปดวยปาไมรวก 

ชาวบานจึงไดพากันขนานนามวา “บานดอนรวก” มาจนถึงปจจุบัน 

2. คําขวัญประจําตําบลดอนรวก  

“ชุมชนลาวครั่ง  โดงดังหลวงพอแดง   แหลงเกษตรอินทรีย      ประเพณีแหธง  ดงลานจักสาน   สระ

ใหญของโบราณ  ตํานานขึ้นศาลเจาพอ” 

3.  ตุกตาสัญลักษณ (mascot) ประจาํตําบลดอนรวก 

นองตนไผ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ความหมาย  หนอไมบนศีรษะ แสดงถึงความเจริญงอกงามของตําบลเรา สวนกลางลาํตัวที่

เปนไมไผ แสดงถึงความสามัคคี เพราะไมไผนั้นแข็งแรงมีหักแลวก็ยังไมขาดออกจากกัน และที่มี 5 ลํา หมายถึง

คนในตําบล 5 หมูบานตําบลดอนรวก 
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๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 

๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง  

องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ตั้งอยูหางจากท่ีทําการอําเภอดอนตูมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังน้ี 

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 

 

เน้ือที่    
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องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีพื้นท่ี  ๑๒  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๖,๑๒๙  ไร 

ภูมิประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม เหมาะแกการทําการ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกขาว ทําสวน ทําไร และเล้ียงสัตว 

 

 

 

เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก แบงเขตการปกครองออกเปน  ๕  หมูบาน ไดแก 

 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน จํานวน

ครัวเรือน 

ชาย หญงิ จํานวน

ประชากรรวม 

ชื่อผูใหญบาน/กํานัน 

๑ บานดอนรวกเล็ก 210 469 465 934 นายวิรัตน     ศรีอุนดี 

๒ บานสวนใหม 273 485 507 992 นายปริญญา  ลิ้มบริบูรณ 

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  พฤษภาคม  2558) 

๒.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อาชีพหลักคือทํานา  ผลผลิตที่สําคัญคือขาว 

อาชีพรองคือการทําสวน, ทําไร, เลี้ยงสัตว และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ประกรมีรายไดเฉลี่ย 49,152.58 บาท/คน/

ป (ขอมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๕8) 

 

๒.๓ สภาพทางสังคม 

การศึกษา  ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนรวกประกอบดวย 

- โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   -   แหง 

- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ แหง 
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ชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู ชื่อผูอํานวยการ 

อนุบาล ป.1-ป.6 รวม 

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 29 89 118 9 นายยอดเยี่ยม  สอนเฉลิม 

โรงเรียนวัดสุขวราราม 25 65 90 6 นายบุญเลิศ     แสวงทอง 

รวม 54 154 208 15  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน          ๒ แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กในศูนย ช่ือผูดูแลเด็ก 

บานดอนรวก 40 คน - นางสาวนิตยา    จวงสอน 

- นางสาวสุณี       เลี้ยงรักษา 

บานสระสี่เหลี่ยม 40 คน - นางเบญจมาศ    สังขจันทร 

- นางสาวสาวิตรี   กุพันแล 

รวม 80  คน  

 

- 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. วัดสระสี่เหล่ียม 

๒. วัดสุขวราราม 

๓. ศาลเจาเจ็ดหลัง หมู 1 

๔. ศาลเจา หมู 2 

๕. ศาลเจา หมู 3 

  การสาธารณสุข 

    -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจาํตาํบลดอนรวก  จํานวน     1 แหง 

ลําดับที ่ ตําแหนง จํานวนบุคลากร 

1. อสม. 42 

2. เจาพนักงานสาธารณสุข (ลูกจาง) 1 

3. เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 1 

4. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 1 

5. แมบาน 1 

รวม 46 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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    -  สถานีตาํรวจชุมชน  จํานวน           ๑ แหง 

    -  เจาหนาท่ี อปพร.  จํานวน          5  คน 

    -  เจาหนาท่ี อสตร.  จํานวน          13 คน 

    -  เจาหนาท่ีตาํรวจประจาํ   จํานวน           2   นาย 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

1 ด.ต.นครินทร         อินแสง ผูบังคับหมูปราบปราม สภ.ดอนตูม 

2 ด.ต.สุรชัย             คงบางพระ ผูบังคับหมูปราบปราม สภ.ดอนตูม 

 ๒.๔ การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 

- ทางหลวงแผนดิน   จํานวน  1 สาย 

- ถนนลาดยาง    จํานวน  20 สาย 

- ถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ จํานวน  14 สาย 

- ถนนดินเช่ือมหมูบาน                           จํานวน  - สาย 

- หมูบานท่ีมีถนนลาดยางใชในหมูบาน จํานวน  5 หมูบาน 

 

 

 

การโทรคมนาคม 

- เน่ืองจากอยูใกลเขตอําเภอดอนตูม และอําเภอเมืองนครปฐม จึงยังไมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข   

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

- ตูโทรศัพทตามหมูบานมีครบทุกหมูบาน 

- มีโทรศัพท มือถือใช   80 เปอรเซ็นต 

การไฟฟา 

- หมูบานที่ใชไฟฟามีทุกหมูบาน อัตราการใชไฟฟาของประชากร 100 เปอรเซ็นต 

 แหลงน้ําธรรมชาติ 

 - ลําน้ํา, ลําหวย, ลําคลอง  จํานวน  1 แหง คือ ลําน้ําสายทาเรือบางพระ 

 - บึง, หนอง และอื่นๆ  จํานวน  -  แหง 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

- บอบาดาล  จํานวน         16 จุด  ไดแก 

หมู 1  จํานวน  4 จุด 

หมู 2  จํานวน  4 จุด 

หมู 3  จํานวน  3 จุด 
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หมู 4  จํานวน  3 จุด 

หมู 5  จํานวน  2 จุด 

การระบายนํ้า 

- ไมมีพื้นที่น้ําทวมขงั ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

น้ําเสีย 

- ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช จํานวน   -     รวม    -   แหง 

 - น้ําเสียที่บําบัดได    จํานวน    -    ลบ.ม./วัน 

ขยะ 

 1. ปริมาณขยะ  2,585 กิโลกรัม/วัน 

 2. รถขยะที่ใชจัดเก็บขยะ  รวม  1  คัน 

 3. ขยะท่ีกําจัดได   จํานวน  3 ตัน/วัน 

  กําจัดขยะโดยวิธี 

  -  เชาที่ดินทิ้งขยะ เทศบาลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม    

                      คาเชา 18,000 บาท/เดือน  

๒.๕ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

ที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก 

๑. วันสงกรานต จัดในวันท่ี ๑๕ เมษายน ของทุกป มีพิธีสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

๒. ประเพณีทองถ่ิน 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 ขอมูลอ่ืนๆ 

- ลูกเสือชาวบาน    1 รุน  จํานวน  50 คน 

- ไทยอาสาปองกันชาติ   - รุน  จํานวน  - คน 

- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 1 รุน  จํานวน  6 คน 

- กลุมสตร ี    1 กลุม  จํานวน  75 คน 

- กลุมอาสาสมัครปองกันและปราบปราม  - รุน  จํานวน  - คน 

- กลุมออมทรัพย (กองทุนหมูบาน)  5 รุน  จํานวน  944 คน 

- ยาเสพติด (ปปส.)หมูบาน  - รุน  จํานวน  - คน 

- ชมรมผูสูงอายุ    1 กลุม  จํานวน  312 คน 
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๓. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวน ตําบลดอนรวก 

 3.1 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกจัดเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น  10  คน แบงโครงสรางการบริหารดังนี้  

 

      ฝายบริหาร              ฝายนิติบัญญัติ 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบไปดวย 

1)  นายอาณัติ  นันทานนท  ประธานสภา อบต.  

2)  นายสมควร  แพทยประสิทธิ์  รองประธานสภา อบต. 

3)  นายจอมใจ  กองเกตุใหญ  เลขานุการสภา อบต.(ปลัดอบต.) 

4)  นายกิตธวิท  แสนคํา   สมาชิก อบต.หมู 1 

5)  นายชัยศรี  อินกงลาด  สมาชิก อบต.หมู 1 

6)  นายเอกชัย  ผุยรอด   สมาชิก อบต.หมู 2 

 

 

7)  นายสมศักดิ ์  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 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก 

ปลัด อบต. 

หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาสวนโยธา 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 
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1)  นายชาตร ี  โพธิ์ทองนาค  นายก อบต. 

2)  นางณัชชาภรณ หมื่นสา   รองนายก อบต. 

3)  นายประกิจ  ผุยรอด   รองนายก อบต. 

4)  นางสาวนฤมล นันทานนท  เลขานุการนายก อบต. 

3.2 การบริหารงานบุคคล 

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  จํานวน 24 คน  (ขอมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2558) 

สวนสาํนักงานปลัด (คน) กองคลัง (คน) สวนโยธา (คน) 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (1) 

- หัวหนาสํานักปลัด (1) 

- นักพัฒนาชุมชน (1) 

- เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (1) 

- เจาพนักงานธุรการ (1) 

- เจาพนักงานปองกัน (1) 

- ครูผูดูแลเด็ก (2) 

- พนักงานจางตามภารกิจ (4) 

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

- เจาพนักงานพัสดุ (1) 

- เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได (1) 

- ลูกจางประจํา (1) 

- พนักงานจางตามภารกิจ (1) 

- ผูอํานวยการกองชาง (1) 

- นายชาง (1) 

- คนงานทั่วไป (1) 

 

 

 สํานักงานปลัด   มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิได

กําหนดไวเปนหนาท่ีของสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

ในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามระเบียบ และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมี

บุคคลากร จํานวน 15 คน ดังนี้ 

๑)  นายจอมใจ  กองเกตุใหญ  ปลัด อบต. 

๒)  นางสาวกนกอร  ตรีอินทอง  หัวหนาสํานักปลัด 

3)  นางประนอม    พิมสน   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

4)  นายสุรศักดิ ์  พุมแกว   เจาพนักงานธุรการ  

5)  นางสาวจิตรา  วลาสินธุ   นักพัฒนาชุมชน 

6)  นายสุรศักดิ์                 สามบุญเรือง  เจาพนักงานปองกัน 

7) นางฐิติรัตน  โชติชวงเฉลิมลาภ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  

8) นางเบญจมาศ  สังขจันทร  ครูผูดูแลเด็ก 

9) นางสาวนิตยา  จวงสอน   ครูผูดูแลเด็ก 

10) นางสาวสาวิตร ี  กุพันแล   ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

11) นางสุณ ี   ทมมืด    ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

12) นางสาวสุภาพร  ผุยรอด   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
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  กองคลัง    มีหน าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจายเงิน การรับ การนําสงเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญประกอบฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน  เงินบําเหน็จบํานาญ  เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การ

จัดสรรเงินตาง ๆ  การจัดทําบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการ

เบิกจาย  งานทํางบทดลองประจําเดือน  ประจําป  งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงาน

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  และท่ีไดรับมอบหมาย มีบุคคลากร   จํานวน    6    คน ดังน้ี 

๑)  นางสาวพิกุล  จวงสอน   นักวิชาการเงินและบัญชี 

2)  นายกิตติศักดิ์  อนอินทร  เจาพนักงานพัสดุ  

๓)  นางสาวสุกัญญา            แสงแกว                     เจาพนักงานการเงินและบัญช ี

4)  นางสาวศุภมาศ  จีดปาน   เจาหนาที่จัดเก็บรายได 

5)  นางสาวมยุเรศ  กองกูล   เจาหนาที่จัดเก็บรายได (ลูกจางประจาํ) 

6)  นางสาวกองทิพย  แรลี   ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบญัชี 

 กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม  

การจัดเก็บและทดสอบวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสรางงานควบคุมอาคารตาม

ระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนการดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  

การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิก-จายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  

และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย มีบุคคลากร จํานวน  3  คน ดังนี้ 

1)  นายปรีชา  อองมะลิ   ผูอํานวยการกองชาง 

2)  นายประเสรฐิศักดิห์าดโคกสูง  นายชางโยธา   

3)  นายไพรัช  สังขกลิ่นหอม  คนงานท่ัวไป 

3.3 ขอมูลดานงบประมาณและการคลัง  

จากการบริหารรายรับ-รายจายประจําปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา 
 

รายได ประมาณการ รายรับจริง 
+ 

- 

สูง  

ต่ํา 

หมวดภาษีอากร 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและคาใบอนุญาต 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

หมวดรายไดจากทุน 

หมวดภาษีจัดสรร 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

47,000.00 

227,500.00 

350,000.00 

1,000,000.00 

80,600.00 

0.00 

13,088,800.00 

5,869,700.00 

47,356.89 

203,101.00 

160,204.73 

990,495.00 

13,300.00 

0.00 

12,231,536.37 

5,283,580.00 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

356.89 

430,601.00 

189,795.27 

9,505.00 

67,300.00 

0.00 

857,263.63 

586,120.00 
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หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 4,712,5300.00 + 4,712,5300.00 

รวมรายไดทั้งสิ้น 20,663,600.00 23,642,103.99 + 2,978,503.99 

 

 

 

รายจาย ประมาณการ รายจายจริง 
+ 

- 

สูง  

 ต่ํา 

แผนงานบริหาร 

เงินเดือนฝายการเมือง 

เงินเดือนฝายประจํา 

คาจางประจาํ 

หมวดคาจางชั่วคราว 

หมวดคาตอบแทน 

หมวดคาใชสอย 

หมวดคาวัสด ุ

หมวดคาสาธารณูปโภค 

หมวดเงินอุดหนุน 

หมวดรายจายอื่น  

งบกลาง 

 

1,879,920.00  

3,685,400.00 

157,000.00 

738,400.00 

1,350,000.00 

4,627,000.00 

1,878,000.00 

1,414,000.00 

1,153,400.00 

975,000.00 

259,934.00 

 

1,643,040.00 

3,331,817.00  

145,800.00 

625,940.00 

1,280,181.00 

4,148,,843.00 

1,565,144.87 

1,331,973.95 

940,303.00 

972,092.00 

234,334.00 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

236,880.00 

353,583.00 

11,200.00 

112,460.00 

69,819.00 

478,157.00 

312,855.13 

82,026.05 

213,097.00 

2,908.00 

25,600.00 

แผนงานพัฒนา 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

 

2,545,540.00 

 

2,420,212.00 

 

- 

 

125,328.00 

รวม 20,663,594.00 18,639,680.82 - 2,023,913.18 

รายจายจากเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

0.00 

 

4,597,530.00 

 

+ 

 

4,597,530.00 

รวม 0.00 4,597,530.00 + 4,597,530.00 

รวมรายจายทั้งส้ิน 20,663,594.00 23,237,210.82 - 2,573,616.82 

รายรับจริงสงูกวารายจายจริง  404,893.17   
 

 

3.4 เครื่องมืออุปกรณตางๆ     

  เคร่ืองมือ  อุปกรณดานสาธารณสุข 

   -  เคร่ืองพนหมอกควัน    จํานวน  1 เคร่ือง 

  เคร่ืองมือ อุปกรณสนาม 

   -  เคร่ืองตัดหญา (แบบสะพาย)   จํานวน  3 เคร่ือง 

  เคร่ืองมือ  อุปกรณสํานักงาน 

   -  รถยนตสวนกลาง                                จํานวน  2 คัน 
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-  รถจักรยานยนตสวนกลาง                    จํานวน  1 คัน 

-  รถบรรทุกขยะ     จํานวน  1 คัน 

-  เคร่ืองคอมพิวเตอร    จํานวน         13 เคร่ือง 

-  เคร่ืองถายเอกสาร    จํานวน  1 เคร่ือง 

-  เคร่ืองโทรสาร     จํานวน  1 เคร่ือง 

-  เคร่ืองพิมพดีด     จํานวน  1 เคร่ือง 

-  กลองถายรูปดิจิตอล    จํานวน  2 เคร่ือง 

 

 

 

3.5 ศักยภาพของชุมชนพ้ืนท่ี 

 1) การรวมกลุมของประชาชน จํานวนกลุมทุกประเภท  12  กลุม แยกเปนประเภทกลุม ดังนี้ 

  - กลุมอาชีพ  จํานวน 6  กลุม 

  - กลุมออมทรัพย  จํานวน 6  กลุม 

 2) จุดเดนของพื้นที ่

  - เปนชุมชนขนาดเล็กมีจํานวน 5 หมูบาน การติดตอสื่อสารทําไดรวดเร็ว 

  - ชุมชนอยูใกลอําเภอดอนตูม และอําเภอเมือง การเดินทางสะดวก  

  - มีแหลงเงินทุนจากรัฐเพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 



สวนที ่ ๓ 

สรปุผลการพฒันาทองถิ่นในปทีผ่านมา 

 

ในหวงปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลมุงเนนพัฒนาความจําเปนขั้นพื้นฐาน เชนเสนทางคมนาคม  ระบบประปา   

ระบบไฟฟาสาธารณะและคลองสงน้ําเปนตน  เนื่องจากตองการยกระดับความเปนอยูของประชากรในภาพรวมใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นตามลําดับ   ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชากรไดอยางเปนที่นาพอใจ   เนื่องจากเปนการพัฒนาภายใต

สภาวะจํากัดทางดานงบประมาณ   วัสดุอุปกรณตลอดจนบุคลากร ซึ่งสามารถสรุปผลการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี ้

 

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  โครงการจางเหมาวางทอประปาหมูท่ี 5   งบประมาณ    5,547.00 บาท 

 1.8  โครงการจางเหมาซอมแซมบอพักทอระบายน้ําหมูท่ี 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 โครงการจางเหมาซอมแซมศาลาเอนกประสงคหมูท่ี 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 และหมูท่ี 5 

2. การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
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    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   

 3.4 อุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดลอมประจําหมูบาน งบประมาณ 64,000.00 บาท 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ประกอบดวย  10  โครงการ 

 4.1 สงเสริมการรวมกลุมและสนับสนุนการฝกอาชีพของ  งบประมาณ    100,000.00บาท 

   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    100,000.00บาท 

 4.6 จัดอบรมเพิ่มพูนความรูในการทําบัญชีครัวเรือน  งบประมาณ      20,000.00 บาท 

 4.7 โครงการซื้อวัสดุการเกษตร    งบประมาณ 10,000.00 บาท 

 4.8 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมูที่ 3    งบประมาณ    100,000.00บาท 

 4.9 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมูที่ 2    งบประมาณ    100,000.00บาท 

 4.10 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานอาชีพและการเกษตร งบประมาณ      50,000.00 บาท 

5. การพัฒนาดานคนและสังคม 

 ประกอบดวย  35  โครงการ 

 5.1 จัดงานทําบุญตามวันสําคัญในพระพุทธศาสนา  งบประมาณ 10,000.00 บาท 
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 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 โครงการบุญขาวจี่     งบประมาณ 10,000.00    บาท 

 5.8 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรยืมเรียน   งบประมาณ 48,510.00 บาท 

 5.9 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 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 

     โรงเรียนและในพื้นที่ตําบลดอนรวก 

 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 

 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 สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ   งบประมาณ     100,000.00 บาท 

 5.26 โครงการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอาย ุ    งบประมาณ  1,391,000.00 บาท 

 5.27 โครงการเบี้ยยังชีพแกคนพิการ    งบประมาณ     286,000.00 บาท 
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 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 สนับสนุนงบประมาณดานผลประโยชนตอบแทนอื่น  งบประมาณ 600,000.00 บาท 

   เปนกรณีพิเศษ 

 6.4 สงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  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 ซอมแซมวัสดุครุภัณฑท่ีเปนทรัพยสินที่อยูในความ  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 
 



สวนที ่ 4 

ยุทธศาสตรการพฒันาขององคการบรหิารสวนตาํบลดอนรวก 

 

วิสยัทัศน 

 “ชุมชนนาอยู   ควบคูการยกระดับคุณภาพชีวิต   สงเสริมเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตําบล   ประชาชน

อยูดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 

                     -  พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม   

                        การศึกษาทัง้ในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ 

                        สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

                               และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ 

                               เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  

                               จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ 

                                          ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  

                                          ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 8 การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                สิ่งแวดลอมและมลภาวะ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน น้ําทวม  

                                          และน้ําเสีย 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ 

                                          ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น       และสงเสริมการปกครองใน        

                                          ระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ ลูกจาง 

พนักงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที ่

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนารายได 
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ทาเทียบ

เรือ ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบจราจร 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค 

การเกษตร และอื่นๆ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม 

1. เปนแหลงผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีมีคุณคาและปลอดภัย 

2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

1. นโยบายในการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาโดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให 

       มีประสิทธิภาพและสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

       และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

1.2  สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและงานรัฐพิธี 

1.3  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

       จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

1.4  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

1.5  สงเสริม สนับสนุนการเผาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษาและชุมชน 

2. นโยบายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้
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 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 น้ําทวมและน้ําเสีย 

 4.3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

5. นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี มีนโยบายการพัฒนา ดังนี ้

 5.1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของในการพัฒนาทองถิ่น       

                  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

5.2  สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ 

       บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
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       การปฏิบัติราชการ 

5.3  สงเสริมสวัสดกิารแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 

5.4  ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 

5.5  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 

       เครื่องใช และอาคารสถานที่ 

 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   ยทุธศาสตรการพฒันา  แนวทางการพัฒนา 

1. การพฒันาดานการศกึษา     

    ศาสนา  และวฒันธรรม 

1. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาระบบการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย และสงเสริมความเสมอภาคในการศกึษา 

2. สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

     และงานรัฐพิธี 

3.  สงเสริม  สนบัสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ 

     เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

2.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1.  พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 

2.  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 

     สารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

3.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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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 

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ 

    การทองเที่ยว 

1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  

    สิ่งแวดลอมและมลภาวะ 

2. บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน น้ําทวม 

    และน้ําเสีย 

3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

5. การพัฒนาดานการบริหาร 

    จัดการที่ดี 

1. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของใน 

    การพัฒนาทองถิ่น  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ 

    วิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 การปองกันและ    

    ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

3. สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ  

    ลูกจาง พนักงาน 

4. ปรับปรุง และพัฒนาขดีสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ 

    บุคลากร 

5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที ่

6. ปรับปรุงและพัฒนารายได 

6.  การพัฒนาดานการบริการ 

     สาธารณะ 

1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา   

    ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุง 
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    ระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย 

2. พัฒนาระบบจราจร 

3. พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 

4. พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค  

    การเกษตร และอื่นๆ 
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สวนที ่ 5   

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 
 

 



สรปุยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ

1.  พัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา และ 1.1  พัฒนาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา 1.1.1  โครงการจัดสง่ผูด้แูลเด็กเขา้รับการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน
    วฒันธรรม 1.1.2  โครงการจัดหา / จัดจา้งพาหนะนํ�าสง่เด็กไปสถานพยาบาล

1.1.3  โครงการจัดซื�อสื�อการเรยีนการสอน
1.1.4  โครงการปรับปรงุ/ตอ่เตมิโรงอาหารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.5  โครงการจัดซื�อวสัดงุานบา้นงานครัวสําหรับศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.6  โครงการวนัเด็กแหง่ชาตปิระจําปี 2558
1.1.7  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัสําหรับเด็กศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.8  โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินมสําหรับศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.9  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัสําหรับโรงเรยีน
1.1.10 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินมสําหรับโรงเรยีน
1.1.11 โครงการจัดกจิกรรมเสรมิทักษะ 4 ดา้น
1.1.12 โครงการปรับปรงุภมูทิัศนศ์นูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  
1.1.13 โครงการจัดซื�อเครื�องเลน่สนาม
1.1.14 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ
1.1.15 โครงการจัดซื�อกลอ้งวงจรปิด
1.1.16 โครงการจัดซื�อเครื�องปริ�นเตอร์
1.1.17 โครงการจัดซื�อครภุณัฑศ์นูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.18 โครงการจัดซื�อจัดจา้งศาลานั�งพักผูป้กครอง
1.1.19 โครงการจัดซื�อจัดจา้งบอรด์แบบมกีระจกพรอ้มหลังคา
1.1.20 โครงการปรับปรงุกั �นหอ้งศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
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  1.1.21 โครงการตดิตั �งเหล็กดัดประตหูนา้ตา่งศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.22 โครงการจัดซื�อเครื�องเสยีงพรอ้มอปุกรณแ์ละตดิตั �งในอาคารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
1.1.23 โครงการประชมุผูป้กครองของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
1.1.24 โครงการคาราวานเสรมิสรา้งเด็ก
1.1.25 โครงการทัศนศกึษาดงูานของคณะครศูนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

1.2 สง่เสรมิการจัดงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ 1.2.1  โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
       พระเจา้อยูห่วัและงานรัฐพธิี 1.2.2  โครงการถวายพวงมาลาวนัปิยะมหาราช

1.2.3  โครงการวนัแมแ่หง่ชาติ
1.2.4  อดุหนุนหน่วยงานที�จัดงานเกี�ยวกบังานเฉลมิพระเกยีรตติา่ง ๆ

 1.3  สง่เสรมิ สนับสนุนการเผยแพรค่ณุธรรมทางศาสนา 1.3.1  โครงการสบืสานประเพณีสงกรานตแ์ละวนัผูส้งูอายุ
       และการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี และ 1.3.2  โครงการประเพณีลอยกระทง

      ภมูปัญาทอ้งถิ�น 1.3.3  โครงการแหเ่ทยีนพรรษา
1.3.4  โครงการทําบญัในวนัสําคัญทางศาสนา
1.35  โครงการพระครสูอนศลิธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน
1.3.6  โครงการฟื�นฟปูระเพณีลาวครั�ง
1.3.7  โครงการบญุขา้วจี� 
1.3.8  โครงการทําขนมจนี
1.3.9  โครงการแหห่างธง
1.3.10 โครงการทําบญุกลางบา้น
1.3.11 โครงการขึ�นศาลเจา้พอ่
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2.  การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 2.1  พัฒนา สง่เสรมิ และฝึกอบรม อาชพีใหป้ระชาชน 2.1.1  โครงการฝึกอาชพีเพื�อเพิ�มรายไดใ้หแ้กก่ลุม่อาชพีตา่ง ๆ
2.1.2  โครงการสง่เสรมิอาชพีการเกษตรปลอดภยั ใสใ่จสขุภาพ

2.2  สง่เสรมิและสนับสนุนการผลติ/ผลผลติทางการ 2.2.1  โครงการสง่เสรมิดา้นการเกษตร
      เกษตรปลอดภยัทางสารพษิ ผลติภณัฑช์มุชนและ 2.2.2  โครงการจัดซื�อวสัดคุรภุณัฑก์ารเกษตร
      อตุสาหกรรม SME
2.3  สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิแบบ 2.3.1  โครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง
      พอเพยีง 2.3.2  โครงการกอ่สรา้งศนูยก์ารเรยีนรูตํ้าบลดอนรวก

3.  สง่เสรมิ สนับสนุนกฬีาและ 3.1  สง่เสรมิ สนับสนุนกฬีาและนันทนาการ 3.1.1  โครงการแขง่กฬีาประเพณีตําบลดอนรวก
    นันทนาการ 3.1.2  โครงการเสรมิทักษะดา้นกฬีาใหแ้กเ่ด็กและเยาชน

3.1.3  โครงการกอ่สรา้งสนามกฬีาประจําตําบล
3.1.4  โครงการจัดซื�อวสัดแุละอปุกรณก์ารกฬีา
3.1.5  โครงการกอ่สรา้งลานกฬีาหมูบ่า้นพรอ้มปรับปรงุภมูทิัศน ์หมูท่ี� 3
3.1.6  อดุหนุนหน่วยงานที�จัดกจิกรรมดา้นกฬีา
3.1.7  โครงการจัดซื�อเครื�องออกกําลังกายกลางแจง้

3.2  สง่เสรมิสนับสนุนกจิการสารธารณสขุ 3.2.1  โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก
3.2.2  โครงการจัดซื�อทรายอะเบท
3.2.3  โครงการจัดซื�อวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้
3.2.4  โครงการควบคมุ/ป้องกนัโรคระบาดตา่ง ๆ ภายในตําบล
3.2.5  อดุหนุนงบประมาณใหก้บั สปสช.ตําบลดอนรวก
3.2.6  อดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชนด์า้นสาธารณสขุ
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3.2.7  โครงการสง่เสรมิสขุภาพทางสายตาของผูส้งูอายุ
3.2.8  โครงการสนับสนุนบคุลากรดา้นพัฒนาการสาธารณสขุ
3.2.9  โครงการพัฒนาคลนิกิทันตกรรมตําบลดอนรวก
3.2.10 โครงการสขุภาพดดีว้ยสมนุไพร

3.3  แกไ้ข ป้องกนั และตอ่ตา้นยาเสพตดิ 3.3.1  โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการจัดตั �ง/ฟื�นฟผููป้ระสานงานพลังแผน่ดนิ
3.3.2  อดุหนุนโครงการเพิ�มศักยภาพศนูยป์ฏบิตักิารตอ่สูเ้พื�อเอาชนะยาเสพตดิอําเภอ
         ดอนตมู (ศตส.อ.ดอนตมู)

3.4  สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาสงัคม และงานสวสัดิ 3.4.1  โครงการเบี�ยยังชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
      การสงัคม 3.4.2  โครงการเบี�ยยังชพีผูต้ดิเชื�อเอดส์

3.4.3  โครงการชว่ยเหลอืผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส
3.4.4  โครงการกอ่สรา้งสิ�งอํานวยความสะดวกแกค่นพกิาร
3.4.5  โครงการจัดกจิกรรมสง่เสรมิผูส้งูอายแุละผูด้อ้ยโอกาส

3.5  การป้องกนัและรักษษความสงบเรยีบรอ้ยใน 3.5.1  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละ
      บา้นเมอืง และความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ          วนัสงกรานต์
3.6  สง่เสรมิสนับสนุนการดําเนนิงานบรรเทาสาธารณภยั 3.6.1  โครงการสงเคราะหแ์ละชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาติ
      จัดหาวสัด ุครภุณัฑ ์และอปุกรณใ์นการป้องกนัและ 3.6.2  โครงการจัดซื�อรถดับเพลงิ
      บรรเทาสาธารณะภยั 3.6.3  จัดซื�อถงัดับเพลงิและครภุณัฑด์ับเพลงิ

3.6.4  ฝึกอบรมใหค้วามรูก้ลุม่ อปพร.ดอนรวก
3.6.5  โครงการจัดซื�อวทิยสุื�อสาร
3.6.6  อดุหนุนกจิกรรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหอํ้าเภอดอนตมู
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3.6.7  โครงการตดิตั �งกลอ้ง CCTV ภายในตําบลดอนรวก
      3.6.8  โครงการชว่ยเหลอื/แกไ้ขปัญหานํ�าทว่ม

3.6.9  โครงการจัดซื�อรถยนตต์รวจการณ์
3.7  เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของครอบครัวและชมุชน 3.7.1  โครงการบําบดัทกุข ์บํารงุสขุ แบบ ABC

3.7.2  โครงการกอ่สรา้งศาลาเอนกประสงคห์มูท่ี� 5
3.8  การเสรมิสรา้งความสมานฉันทใ์นสงัคม 3.8.1  โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมประชาธปิไตย

4.  การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มและ 4.1  พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการดแูลรักษาทรัพยากร 4.1.1  โครงการรณรงคส์ิ�งแวดลอ้มตําบลดอนรวก
    การทอ่งเที�ยว       ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มและมลภาวะ  

4.2  บํารงุรักษาแมนํ่�าลําคลอง แหลง่นํ�าตา่ง ๆ และ 4.2.1  ขดุลอกคลองสายทา่เรอื-บางพระ หมูท่ี� 4 บา้นหว้ยกรด ตําบลดอนรวก
      การป้องกนันํ�าทว่มและนํ�าเสยี          เชื�อมตอ่ตําบลมาบแค

4.2.2  ขดุลอกคลองซอย/คลองไสไ้กภ่ายในตําบลดอนรวก
4.2.3  กอ่สรา้งดาดหนิเรยีงสระประปาผวิดนิ หมูท่ี� 3
4.2.4  กอ่สรา้งกําแพงกนัดนิพัง ค.ส.ล.เลยีบคลองหลังวดัสระสี�เหลี�ยมและหลัง
         โรงเรยีนวดัสระสี�เหลี�ยม
4.2.5  กอ่สรา้งเขื�อนกําแพงกนัดนิพัง หมูท่ี� 4
4.2.6  กอ่สรา้งเขื�อนกําแพงกนัดนิพัง หมูท่ี� 5
4.2.7  กอ่สรา้งประตเูปิด-ปิดนํ�า และดาดคอนกรตี หมูท่ี� 3

4.3  การดแูลรักษาที�สาธารณะ 4.3.1  ปรับปรงุภมูทิัศนถ์นน/ที�สาธารณะในตําบลดอนรวก
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5.  การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที�ดี 5.1  พัฒนาการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์ร สง่เสรมิการ 5.1.1  โครงการประชมุประชาคมตําบล
      มสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น และ 5.1.2  จัดอบรมสมันาใหค้วามรูเ้กี�ยวกบักฏหมายเบื�องตน้และขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ฯลฯ 
      สง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
5.2  สง่เสรมิธรรมาภบิาล ตามพระราชกฏษฏกีา วา่ดว้ย 5.2.1  คา่ตอบแทนผูช้ว่ยเหลอืการปฏบิตังิานของ อบต.
      หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี 5.2.2  สนับสนุน/อดุหนุนหน่วยงานราชการอื�น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
      พ.ศ.2546 การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ          ทกุกระทรวง ทบวง กรม
      การประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัริาชการ
5.3  สง่เสรมิสวสัดกิารแกค่ณะผูบ้รหิาร สมาชกิทอ้งถิ�น 5.3.1  โครงการจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอื�นเป็นกรณีพเิศษ (โบนัส)
      ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงาน 5.3.2  สทิธปิระโยชนพ์นักงาน ลกูจา้ง และผูบ้รหิาร อบต.
5.4  ปรับปรงุ และพัฒนาขดีความสามารถและวฒันธรรม 5.4.1  โครงการศกึษาดงูานของผูบ้รหิาร/สมาชกิ/ขา้ราชการและพนักงาน ลกูจา้ง ,
      การทํางานของบคุลากร          กรรมการหมูบ่า้น, ผูนํ้าชมุชนฯลฯ

5.4.2  สนับสนุนใหพ้นักงานและลกูจา้ง ผูบ้รหิาร และสมาชกิ อบต.เขา้รับการ
         ฝึกอบรมในดา้นตา่ง ๆ 

5.5  สนับสนุนการปฏบิตังิาน ปรับปรงุ และพัฒนาระบบ 5.5.1  ซอ่มแซมอปุกรณ ์และครภุณัฑท์ี�เป็นทรัพยส์นิของ อบต.
      เทคโนโลยสีารสนเทศ เครื�องมอืเครื�องใช ้และอาคาร 5.5.2  โครงการจัดซื�อวสัด ุ/อปุกรณแ์ละครภุณัฑใ์ชใ้นกจิการของ อบต.
      สถานที� 5.5.3  ปรับปรงุ/ตอ่เตมิอาคารสํานักงาน 

5.5.4  โครงการกอ่สรา้งที�ทําการ อบต.ดอนรวก
5.5.5  โครงการปรับปรงุศาลาเอนกประสงค ์อบต.ดอนรวก
5.5.6  โครงการปรับปรงุซอ่มแซมซุม้เฉลมิพระเกยีรติ
5.5.7  โครงการเพิ�มศักยภาพศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจัดซื�อจัดจา้ง
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ

 5.5.8  โครงการปรับปรงุภมูทิัศน ์อบต.ดอนรวก
5.5.9  โครงการจัดซื�อครภุณัฑ์
5.5.10 โครงการถมดนิปรับสภาพพื�นที�บรเิวณสํานักงาน อบต.ดอนรวก

5.6  ปรับปรงุและพัฒนารายได ้ 5.6.1  โครงการ อบต.เคลื�อนที�
5.6.2  โครงการจัดทําแผนที�ภาษี/ทะเบยีนทรัพยส์นิของ อบต.
5.6.3  โครงการจา้งเหมาบรกิาร

6.  การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 6.1  กอ่สรา้ง ปรับปรงุ บํารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ 6.1.1  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 1 (จากลานตากผลผลติฯ)
      ทอ่ระบายนํ�า ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบดั 6.1.2  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 1 (จากศาลเจา้พอ่ฯ)
      นํ�าเสยี และซอ่มแซม ปรับปรงุระบบสาธารณูปโภค 6.1.3  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 2 (จากทางเขา้บา้นนายมนตร)ี
      ที�ไดร้ับความเสยีหายจากสาธารณภยั 6.1.4  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 2 (จากทางเขา้บา้นนายแสวง)

6.1.5  กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิคอนกรตีหมูท่ี� 3 (จากแยกบา้นนายไผ)่
6.1.6  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 3 (จากถนน รพช.ฯ)
6.1.7  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 3(จากถนนบา้นหลวง-บอ่พลับ)
6.1.8  กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิคอนกรตีหมูท่ี� 3 (จากบา้นนายสทุนิฯ)
6.1.9  กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 3 (จากสระใหญฯ่)
6.1.10 กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 4 บา้นหว้ยกรด ตําบล
          ดอนรวก ถงึแนวเขตรอยตอ่ตําบลบา้นหลวง อําเภอดอนตมู จังหวดันครปฐม
6.1.11 กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 5 (จากคลองชลประทาน)
6.1.12 กอ่สรา้งถนนลาดยาแอสฟัสทต์กิคอนกรตี หมูท่ี� 5 (จากแยกถนนบา้นหลวงฯ)
6.1.13 ปรับปรงุผวิจราจร หมูท่ี� 1-5
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สรปุยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ

6.1.14 ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี� 5
6.1.15 ขยายผวิจราจร(ไหลท่าง) หมูท่ี� 1-5
6.1.16 กอ่สรา้งถนนหนิคลกิ/ลกูรัง หมูท่ ี1-5
6.1.17 ลงหนิคลกุหรอืลกูรังซอ่มแซมถนน หมูท่ี� 1    
6.1.18 โคงการวางทอ่ระบายนํ�า หมูท่ี� 1-5 
6.1.19 กอ่สรา้งรางระบายนํ�าแบบฝาปิด
6.1.20 ปรับปรงุทอ่ระบายนํ�าบรเิวณคลองซอย หมูท่ี� 4
6.1.21 กอ่สรา้งกําแพงกนัดนิพังบรเิวณถนน
6.1.22 กอ่สรา้งประตเูปิด-ปิดคลองระบายนํ�า หมูท่ี� 2 , 5
6.1.23 ปรับปรงุระบบระบายนํ�าคลองไสไ้กห่มูท่ี� 3

6.2  พัฒนาระบบจราจร 6.2.1  ตดิตั �งสญัญาณไฟจราจรภายในตําบลดอนรวก
6.2.2  โครงการจัดทําป้ายชมุชน

6.3  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 6.3.1  ขยายทอ่ประปาทั �งตําบล
6.3.2  ขยายเขตประปาทั �งตําบล
6.3.3  ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาภายในตําบลดอนรวก
6.3.4  เจาะบอ่ประปาภายในตําบล หมูท่ี� 1-5
6.3.5  กอ่สรา้งหอถงัประปาพรอ้มเดนิระบบประปา หมูท่ี� 3
6.3.6  ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรอืน หมูท่ี� 1-5
6.3.7  โครงการขยายเขตไฟฟ้าพรอ้มตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้าเขา้ศาลาเอนกประสงคห์มูท่ี� 3
         (หลังเกา่)
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สรปุยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ

6.3.8  ตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้าเขา้ศาลาเอนกประสงค ์(หลังเกา่)
6.3.9  ตดิตั �งไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี� 1-5
6.3.10 ปรับปรงุซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี� 1-5
6.3.11 โครงการจัดซื�อครภุณัฑป์ระปา
6.3.12 ขยายเขตทอ่สง่ประปาบรเิวณศาลาเอนกประสงค ์(หลังใหม)่
6.3.13 โครงการปรับปรงุระบบทอ่สง่นํ�าประปาภายในหมูท่ี� 4

6.4  พัฒนาแหลง่นํ�าคคูลอง และระบบชลประทาน 6.4.1  กําจัดวชัพชืภายในคลองตําบลดอนรวก
      เพื�อการอปุโภคบรโิภค การเกษตร และอื�นๆ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.  พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
     1.1  พัฒนาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา 24 3,745,000 19 2,965,000 23 1,683,000 66 8,393,000
     1.2  สง่เสรมิการจัดงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ 4 355,000      4 355,000      4 355,000        12 1,065,000
           พระเจา้อยูห่ัวและงานรัฐพธิี
     1.3  สง่เสรมิ สนับสนุนการเผยแพรค่ณุธรรมทางศาสนาและ 11 930,000 11 930,000 11 930,000 33 2,790,000
           การเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณ ีและภมูปัิญญา
           ทอ้งถิ�น

รวม 39 5,030,000   34 4,250,000   38 2,968,000     111 12,248,000
2.  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
     2.1  พัฒนา สง่เสรมิ และฝึกอบรม อาชพีใหป้ระชาชน 2 500,000      1 250,000      1 250,000        4 1,000,000
     2.2  สง่เสรมิและสนับสนุนการผลติ/ผลผลติทางการเกษตร 2 200,000      2 200,000      2 200,000        6 600,000
           ปลอดภยัทางสารพษิ ผลติภณัฑช์มุชนและอตุสาหกรรม
           SME
     2.3  สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 2 4,050,000   1 4,050,000   1 4,050,000     4 12,150,000

รวม 6 4,750,000   4 4,500,000   4 4,500,000     14 13,750,000

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

ยทุธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

3.  สง่เสรมิ สนบัสนนุกฬีาและนนัทนาการ
    3.1  สง่เสรมิ สนับสนุนกฬีาและนันทนาการ 6 2,659,200 7 2,959,200 7 2,959,200 20 8,577,600
    3.2  สง่เสรมิสนับสนุนกจิการสารธารณสขุ 10 1,275,000   9 1,075,000   9 1,075,000     28 3,425,000
    3.3  แกไ้ข ป้องกนั และตอ่ตา้นยาเสพตดิ 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000
    3.4  สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาสงัคมและงานสวัสดกิารสงัคม 5 1,370,000 5 1,370,000 5 1,370,000 15 4,110,000
    3.5  การป้องกนัและรักษษความสงบเรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง  1 100,000      1 100,000      1 100,000        3 300,000
          และความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ
    3.6  สง่เสรมิสนับสนุนการดําเนนิงานบรรเทาสาธารณภยั จัดหา 8 4,750,000   9 5,550,000   9 5,550,000     26 15,850,000
          วัสด ุครภุณัฑ ์และอปุกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทา
          สาธารณะภยั
    3.7  เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของครอบครัวและชมุชน 2 530,000      2 530,000      2 530,000        6 1,590,000
    3.8  การเสรมิสรา้งความสมานฉันทใ์นสงัคม 1 50,000        1 50,000        1 50,000          3 150,000

รวม 35 10,834,200    36 11,734,200    36 11,734,200      107 34,302,600

4.  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว
    4.1  พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการดแูลรักษาทรัพยากร 1 200,000      1 200,000      1 200,000        3 600,000
          ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มและมลภาวะ
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ยทุธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

   4.2  บํารงุรักษาแมนํ่�าลําคลอง แหลง่นํ�าตา่ง ๆ และการป้องกนั 5 11591768 7 11966768 7 11966768 19 35,525,304
         นํ�าทว่มและนํ�าเสยี
   4.3  การดแูลรักษาที�สาธารณะ 1 200000 1 200000 1 200000 3 600,000

รวม 6 11,791,768    8 12,166,768    8 12,166,768      22 36,125,304

5.  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
    5.1  พัฒนาการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์ร สง่เสรมิการมสีว่น 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000
          รว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น และสง่เสรมิการ
          ปกครองในระบอบประชาธปิไตย
    5.2  สง่เสรมิธรรมาภบิาล ตามพระราชกฏษฏกีา วา่ดว้ยหลัก 2 4,500,000 2 4,500,000 2 4,500,000 6 13,500,000
          เกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ.2546
          การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติการประพฤตมิชิอบ
          ในการปฏบิตัริาชการ
    5.3  สง่เสรมิสวัสดกิารแกค่ณะผูบ้รหิาร สมาชกิทอ้งถิ�น 2 1,300,000   2 1,300,000   2 1,300,000     6 3,900,000
          ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงาน
    5.4  ปรับปรงุ และพัฒนาขดีความสามารถและวัฒนธรรม 2 800,000      2 800,000      2 800,000        6 2,400,000
          การทํางานของบคุลากร

งบประมาณ งบประมาณ
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บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

ยทุธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

    5.5  สนับสนุนการปฏบิตังิาน ปรับปรงุ และพัฒนาระบบ 9 4,350,000   8 8,180,000   8 8,180,000     25 20,710,000
          เทคโนโลยสีารสนเทศ เครื�องมอืเครื�องใช ้และอาคาร
          สถานที�
    5.6  ปรับปรงุและพัฒนารายได ้ 3 3,200,000   3 3,200,000   3 3,200,000     9 9,600,000

รวม 12 7,550,000 11 11,380,000 11 11,380,000 34 30,310,000
6.  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
    6.1  กอ่สรา้ง ปรับปรงุ บํารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ 6 23,997,600 17 33,773,800 1 11,707,600 24 69,479,000
          ทอ่ระบายนํ�า ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบดันํ�าเสยี
          และซอ่มแซม ปรับปรงุระบบสาธารณูปโภคที�ไดร้ับความ
          เสยีหายจากสาธารณภยั
    6.2  พัฒนาระบบจราจร 2 300,000      2 300,000      2 300,000        6 900,000
    6.3  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 13 8,050,000   11 4,130,000   11 3,830,000     35 16,010,000
    6.4  พัฒนาแหลง่นํ�าคคูลอง และระบบชลประทาน เพื�อการ 1 500,000      1 500,000      1 500,000        3 1,500,000
          อปุโภคบรโิภค การเกษตร และอื�นๆ

รวม 22 32,847,600    31           38,703,800    15           16,337,600      68  87,889,000   

รวมท ั�งส ิ�น 120 72,803,568   124       82,734,768   112       59,086,568   ## 214,624,904      
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งบประมาณ

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

ยทุธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

บญัชสีรปุโครงการพฒันา



ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการจัดสง่ครแูละ จัดสง่ผูด้แูลเด็กเขา้รับการอบรม จํานวน 4  คน 100,000 100,000 100,000 ครแูละผูด้แูลเด็กสามารถนํา สาํนักงานปลดั หมู ่2,5

ผูด้แูลเด็กเขา้รับการฝึก ในดา้นตา่ง ๆ ความรูท้ี�ไดรั้บไปใชใ้นการ
อบรมเพื�อเพิ�มประสทิธิ สอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ภาพในการทํางาน  

2 โครงการจัดหา / จัดจา้ง จัดจา้งพาหนะนําเด็กสง่สถาน จํานวน 2 ศพด. 10,000 10,000 10,000 สามารถนําเด็กที�ไดรั้บ สาํนักงานปลดั  
พาหนะนําสง่เด็กไปสถาน พยาบาล  อบัุตเิหตสุง่สถานพยาบาลได ้
พยาบาล ทันทว่งที

3 โครงการจัดซื�อสื�อการเรยีน จัดซื�อสื�อการเรยีนการสอนใหท้ั �ง จํานวน 2 ครั�ง 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กไดม้พัีฒนาการในดา้น สาํนักงานปลดั

การสอน 2 ศพด.  ตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกับวัย
4 โครงการปรับปรงุ/ตอ่เตมิ จา้งเหมาปรับปรงุ/ตอ่เตมิ จํานวน  3  โครงการ 200,000  -  - เด็กเล็กไดม้สีถานที�ในการ สาํนักงานปลดั

โรงอาหารศนูยพั์ฒนา โรงอาหารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  รับประทานอาหารที�ถกู
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก   สขุลักษณะ

5 โครงการจัดซื�อวัสดุ จัดซื�อวัสดงุานบา้นงานครัว จํานวน 2  ศพด. 50,000 50,000 100,000 ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมคีวาม สาํนักงานปลดั

งานบา้นงานครัวสําหรับ สะอาด และปลอดภัยจาก
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก    มลพษิตา่ง ๆ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  25611(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
6 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ จัดกจิกรรมวันเด็กใหก้ับศนูย์ จํานวน 1 ครั�ง 80,000 80,000 80,000 เด็กเกดิการเรยีนรูจ้ากกจิกรรม สาํนักงานปลดั หมูท่ี� 5

ประจําปี 2558 เด็กเล็กและโรงเรยีนในพื�นที�  วนัเด็ก

7 โครงการสนับสนุนอาหาร จา้งเหมาประกอบอาหารใหก้ับ จํานวน 2  ศพด. 100,000 100,000 100,000 เด็กไดรั้บสารอาหารครบถว้น สาํนักงานปลดั

กลางวันสําหรับเด็กศนูยฯ์ เด็กเล็ก    มรีา่งกายสมบรูณ์และแข็งแรง

8 โครงการสนับสนุนอาหาร จัดซื�อนมโรงเรยีนใหก้ับเด็กเล็ก จํานวน 2 ศพด. 330,000 300,000 300,000 เด็กมรีา่งกายที�สมบรูณ์ สาํนักงานปลดั

เสรมินมสําหรับเด็กศนูยฯ์ แข็งแรงเหมาะสมกับวัย
9 อดุหนุนโครงการอาหาร อดุหนุนงบประมาณตามวตัถุ จํานวน 2 โรงเรยีน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กไดรั้บสารอาหารครบถว้น สาํนักงานปลดั

กลางวันสําหรับโรงเรยีน ประสงคใ์หก้บัโรงเรยีนวดัสระสี� มรีา่งกายสมบรูณ์และ
 เหลี�ยมและโรงเรยีนวดัสขุวราราม    แข็งแรง

# อดุหนุนโครงการอาหาร อดุหนุนงบประมาณตามวตัถุ จํานวน 2 โรงเรยีน 600,000 600,000 600,000 เด็กมรีา่งกายที�สมบรูณ์ สาํนักงานปลดั

เสรมินมสําหรับโรงเรยีน ประสงคใ์หก้บัโรงเรยีนวดัสระสี� แข็งแรงเหมาะสมกับวัย
เหลี�ยมและโรงเรยีนวดัสขุวราราม

# โครงการจัดกจิกรรมเสรมิ จัดโครงการเสรมิทักษะ 4 ดา้น  เด็กนักเรยีนชั �น ป.6 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนที�จบชั �น ป.6 สาํนักงานปลดั หมูท่ี� 1,

ทักษะ 4 ดา้น  ดา้นสตปัิญญา , ดา้นความคดิ , สามารถสอบเขา้โรงเรยีนใน 2,4,5

  ดา้นอารมณ์และจติใจ ระดับมัธยมตน้ไดท้กุคน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
# โครงการปรับปรงุภมูทิัศน์ จา้งเหมาปรับปรงุภมูทิัศนศ์นูย์ จํานวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 เด็กเล็กไดม้สีภาพแวดลอ้ม สาํนักงานปลดั

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก ที�ดี กองชา่ง

# โครงการจัดซื�อเครื�องเลน่ จัดซื�อเครื�องเลน่สนาม จํานวน 2 โรงเรยีน 100,000 100,000 100,000 เด็กไดม้พัีฒนาทางกลา้มและ สาํนักงานปลดั หมูท่ี� 1

สนาม มทีักษะในการออกกําลังกาย
# โครงการจัดซื�อเครื�อง จัดซื�อเครื�องปรับอากาศใหก้ับ จํานวน 2 ศพด. 100,000  -  - เด็กเล็กไดอ้ยูใ่นสภาพอากาศ สาํนักงานปลดั

ปรับอากาศ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ที�เหมาะสม
# โครงการจัดซื�อกลอ้ง จัดซื�อกลอ้งวงจรปิดตดิตั�ง จํานวน 2 ศพด. 20,000 20,000 20,000 ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมคีวาม สาํนักงานปลดั

วงจรปิด ในบรเิวณศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัย
# โครงการจัดซื�อเครื�อง จัดซื�อเครื�องปริ�นเตอรใ์หก้ับ จํานวน 1 เครื�อง 10,000 10,000 10,000 เพิ�มประสทิธภิาพการทํางาน สาํนักงานปลดั

ปริ�นเตอร์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
# โครงการจัดซื�อครภุัณฑ์ จัดซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร,ชั �นไม ้ จํานวน 2 ศพด. 100,000 100,000 100,000 งานดา้นเอกสารและสื�อการ สาํนักงานปลดั

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เรยีนการสอนมคีวามเป็น
ระเบยีบ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

   -38-



ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
# โครงการจัดซื�อจัดจา้ง จัดซื�อจัดจา้งศาลานั�งพัก จํานวน 2 ศพด.  - 100,000 100,000 ผูป้กครองมทีี�นั�งรอรับเด็กเล็ก สาํนักงานปลดั

ศาลานั�งพักผูป้กครอง ผูป้กครองใหก้ับศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

# โครงการจัดซื�อจัดจา้งบอรด์ จัดซื�อจัดจา้งบอรด์แบบมกีระจก จํานวน 2 ศพด. 40,000  -  - มทีี�ตดิขา่วประชาสัมพันธข์อง สาํนักงานปลดั

แบบมกีระจกพรอ้มหลังคา พรอ้มหลังคา ศพด.ใหผู้ป้กครองทราบ
# โครงการปรับปรงุกั �นหอ้ง กั �นหอ้งใหก้ับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 โครงการ 200,000  -  - เด็กเล็กไดม้พัีฒนาการใน สาํนักงานปลดั

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ทกุ ๆ ดา้น
# โครงการตดิตั�งเหล็กดัด ตดิตั�งเหล็กดัดใหก้ับศนูยพั์ฒนา จํานวน 1 โครงการ 200,000  -  - ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมคีวาม สาํนักงานปลดั

ประตหูนา้ตา่งศนูยพั์ฒนา เด็กเล็ก ปลอดภัย
เด็กเล็ก

# จัดซื�อเครื�องเสยีงพรอ้ม เพื�อใชใ้นการจัดกจิกรรมตา่ง ๆ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 20,000  -  - ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมเีครื�อง สาํนักงานปลดั

อปุกรณ์และตดิตั�งในอาคาร ภายในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เสยีงไวใ้ชใ้นกจิกรรมตา่ง ๆ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
รายละเอยีดโครงการพฒันา

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
# โครงการประชมุผูป้กครอง เพื�อใหผู้ป้กครองไดท้ราบถงึ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 เพื�อใหเ้ด็กเล็กมกีารพัฒนา สาํนักงานปลดั

ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก นโยบายและการดําเนนิงาน ทั �งที�บา้นและโรงเรยีน
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

# โครงการคาราวานเสรมิ สรา้งความสัมพันธร์ะหวา่ง นักเรยีนปฐมวัยภายใน 30,000 30,000 30,000 ผูป้กครองและเจา้หนา้ที�ของ สาํนักงานปลดั

สรา้งเด็ก ผูป้กครองและศนูยพั์ฒนา ตําบลดอนรวก ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมคีวาม
เด็กเล็ก สัมพันธท์ี�ดตีอ่กัน

# โครงการทัศนศกึษาดงูาน เพื�อสง่เสรมิประสทิธภิาพการ ครศูนูยพั์ฒนาเดล็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 มกีารพัฒนาเด็กเล็กใหม้ี สาํนักงานปลดั

ของคณะครศูนูยพั์ฒนา ทํางานดา้นการศกึษา ความรูม้ากยิ�งขึ�น
เด็กเล็ก
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 2  สง่เสรมิการจดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็พระเจา้อยูห่วัและงานรฐัพธิี
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการจัดงาน 5 ธันวา จัดโครงการ 5 ธันวามหาราช  จํานวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 หน่วยงานภายในตําบล, ผูนํ้า สาํนักงานปลดั

มหาราช ชมุชน , กลุม่ตา่ง ๆ ตลอดจน
ประชาชนไดร้ว่มกันถวาย
ความจงรักภักดแีดพ่ระเจา้
อยูหั่ว

2 โครงการถวายพวงมาลา จัดพวงมาลาเขา้รว่มถวาย จํานวน 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม สาํนักงานปลดั

วันปิยะมหาราช ในวันปิยะมหาราช ณ ที�วา่การ
อําเภอดอนตมู

3 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ จัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ว่มกจิกรรมวัน สาํนักงานปลดั

   แมแ่หง่ชาติ
4 อดุหนุนหน่วยงานที� อดุหนุนอําเภอดอนตมู , จังหวัด จํานวน  3 ครั�ง 100,000 100,000 100,000 เพื�อเป็นการแสดงความจงรัก สาํนักงานปลดั

จัดงานเกี�ยวกับงานเฉลมิ นครปฐม หรอืหน่วยงานที�    ภักดตีอ่พระมหากษัตรยิ์
พระเกยีรตติา่ง ๆ จัดงาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 3  สง่เสรมิ สนบัสนนุการเผยแพรค่ณุธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี และภมูปิญัาทอ้งถ ิ�น
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการสบืสานประเพณี จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ปีละ 1 ครั�ง 200,000 200,000 200,000 บตุรหลานไดร้ว่มแสดงความ สาํนักงานปลดั

สงกรานตแ์ละวันผูส้งูอายุ และรดนํ�าดําหัวผูส้งูอายุ กตัญ�กูตเวทใีหแ้กผู่ส้งูอายุ
ที�เขา้รว่มกจิกรรม

2 โครงการประเพณีลอย จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ปีละ 1 ครั�ง 200,000 200,000 200,000 ประเพณีอันดงีามของทอ้งถิ�น สาํนักงานปลดั

กระทง ไดค้งอยูต่ลอดไป
3 โครงการแหเ่ทยีนพรรษา จัดโครงการแหเ่ทยีนพรรษา จํานวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 เป็นการสบืทอดประเพณี สาํนักงานปลดั

 ในวันเขา้พรรษา อันดงีามของไทย
4 โครงการทําบญุในวัน จัดโครงการทําบญุในวันสําคัญ จํานวน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการ สาํนักงานปลดั

สําคัญทางศาสนา ตา่ง ๆ ทําบญุในวันสําคัญตา่ง ๆ
5 โครงการอบรมจรยิธรรม อดุหนุนงบประมาณใหว้ัดภายใน จํานวน 2 วัด 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน ไดรั้บการ สาํนักงานปลดั

ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน ตําบลดอนรวกในการจัด สอนทางดา้นศาสนา เพื�อให ้
โครงการฯ มจีติใจที�ออ่นโยน

6 โครงการฟื�นฟปูระเพณี ฟื�นฟแูละสง่เสรมิประเพณี จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 เพื�อฟื�นฟปูระเพณีลาวครั�ง สาํนักงานปลดั

ลาวครั�ง ลาวครั�งใหค้งอยูคู่ก่ับชมุชน ใหค้งอยูคู่ก่ับชมุชนตลอดไป
ตลอดไป

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก



ยทุธศาสตรท์ี� 1      พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันาที� 3  สง่เสรมิ สนบัสนนุการเผยแพรค่ณุธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี และภมูปิญัาทอ้งถ ิ�น
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
7 โครงการบญุขา้วจี� สง่เสรมิประเพณีงานบญุขา้วจี� จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เพื�อเป็นการสบืสานประเพณี สาํนักงานปลดั

ใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนและคนใน ทอ้งถิ�นใหส้บืทอดตลอดไป
ชมุชนใหส้บืทอดตลอดไป   

8 โครงการทําขนมจนี สง่เสรมิประเพณีทําบญุขนมจนี จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เพื�อเป็นการสบืสานประเพณี สาํนักงานปลดั

ใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนและคนใน ทอ้งถิ�นใหส้บืทอดตลอดไป
ชมุชนใหส้บืทอดตลอดไป

9 โครงการแหห่างธง สง่เสรมิประเพณีแหห่างธง จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เพื�อเป็นการสบืสานประเพณี สาํนักงานปลดั

ใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนและคนใน ทอ้งถิ�นใหส้บืทอดตลอดไป
ชมุชนใหส้บืทอดตลอดไป

# โครงการทําบญุกลางบา้น สง่เสรมิประเพณีทําบญุกลาง จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เพื�อเป็นการสบืสานประเพณี สาํนักงานปลดั

บา้นใหท้ั �ง 5 หมูบ่า้น ทอ้งถิ�นใหส้บืทอดตลอดไป
# โครงการขึ�นศาลเจา้พอ่ สง่เสรมิประเพณีขึ�นศาลเจา้พอ่ จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เพื�อเป็นการสบืสานประเพณี สาํนักงานปลดั

ใหท้ั �ง 5 หมูบ่า้น ทอ้งถิ�นใหส้บืทอดตลอดไป
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งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ี� 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันา สง่เสรมิ และฝึกอบรม อาชพีใหป้ระชาชน
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการสง่เสรมิอาชพีให ้ จัดโครงการสง่เสรมิอาชพีใหแ้ก่ จํานวน 5 โครงการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมรีายไดเ้พิ�มขึ�น สํานักงานปลดั หมูท่ี� 1,

แกก่ลุม่อาชพีตา่ง ๆ กลุม่สตร ี, กลุม่ผูส้งูอาย ุและ 2,3,5

 ผูว้า่งงาน ฯลฯ
2 โครงการสง่เสรมิอาชพี จัดโครงการเพื�อศกึษาดงูานใน จํานวน 1 โครงการ 250,000  -  - ประชาชนที�ประกอบอาชพี สํานักงานปลดั

การเกษตรปลอดภัย ใสใ่จ ดา้นการเกษตรและสขุภาพ การเกษตรนํามาพัฒนาใน
สขุภาพ  ชวีติประจําวนั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ี� 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
แนวทางการพฒันาที� 2  สง่เสรมิและสนบัสนุนการผลติ/ผลผลติทางการเกษตรปลอดภยัจากสารพษิ ผลติภณัฑชุ์มชน และอุตสาหกรรม SME
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการสง่เสรมิดา้นการ จัดอบรมใหแ้กเ่กษตรกรทําปุ๋ ย จํานวน 2 ครั�ง 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมคีวามปลอดภัยใน สํานักงานปลดั

เกษตร ชวีภาพ และอื�น ๆ เกี�ยวกบั การสารพษิ
อาชพีการเกษตร

2 โครงการจัดซื�อวสัดุ จัดซื�อวสัดแุละครุภัณฑด์า้นการ จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 มวีสัดแุละครุภัณพด์า้นการ สํานักงานปลดั

ครุภัณฑก์ารเกษตร การเกษตร เกษตรไวใ้ช ้

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก
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ยทุธศาสตรท์ี� 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
แนวทางการพฒันาที� 3  สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิแบบพอเพยีง
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิ  - จัดโครงการเพื�อสง่เสรมิให ้ จํานวน 2 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดม้กีารใชว้ชิวีติ สํานักงานปลดั

พอเพยีง ประชาชนดําเนนิชวีติตามแบบ แบบพอเพยีง
เศรษฐกจิพอเพยีง
 - จัดโครงการปลกูผักสวนครัว
และพชืสมนุไพรใหม้ไีวใ้ชใ้น
ครัวเรอืน

2 โครงการกอ่สรา้งอาคาร  - ศนูยก์ารเรยีนรูต้ําบลดอนรวก จํานวน 1 หลงั 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนไดม้ศีนูยก์ารเรยีน สํานักงานปลดั

ศนูยก์ารเรยีนรูต้ําบล รูภ้ายในชมุชน
ดอนรวก

3 โครงการสง่เสรมิอาชพี  -เพื�อสง่เสรมิและสนับสนุนการ  - กลุม่สตรแีละ 200,000 200,000 200,000  -กลุม่สตรมีสีว่นร่วมในการ สํานักงานปลดั

เกษตรปลอดภัย ใสใ่จ การมสีว่นร่วมของกลุม่สตรี ประชาชนทั�วไปทั �ง 5    พัฒนาตําบล และเสรมิสรา้ง
สขุภาพ  -เพื�อเป็นการเสรมิสรา้งความ หมูบ่า้น ความเขม้แข็งของครอบครัว

เขม้แข็งของครอบครัวในชมุชน

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 1   สง่เสรมิ สนบัสนุนกฬีาและนนัทนาการ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการแขง่ขนักฬีาประเพณี จัดโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน จํานวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมรีา่งกายที�แข็งแรง สํานักงานปลัด

ตําบลดอนรวก ตําบล และมคีวามสามัคคี
2 โครงการเสรมิทักษะดา้นกฬีา จัดโครงการเสรมิทักษะทางดา้น จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนไดอ้อกกําลงั สํานักงานปลัด

ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน กฬีา เชน่ฟตุบอล , ตะกรอ้ฯลฯ กายและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน ประโยชน์

3 โครงการกอ่สรา้งสนามกฬีา เพื�อใหป้ระชาชมรีา่งกายแข็งแรง จํานวน 1 แหง่ 2,089,200 2,089,200 2,089,200 ประชาชชนมรีา่งกายแข็งแรง สํานักงานปลัด

ประจําตําบล และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และหา่งไกลยาเสพตดิ
4 โครงการจัดซื�อวัสดแุละ จัดซื�อวัสด/ุอปุกรณ ์การกฬีา จํานวน 5 หมูบ่า้น 70,000 50,000 50,000 ประชาชนทกุหมูบ่า้นและ สํานักงานปลัด

อปุกรณก์ารกฬีา ใหแ้ก ่5 หมูบ่า้นและ 2 เด็กนักเรยีนไดม้อีปุกรณไ์ว ้
  โรงเรยีน ใชใ้นการออกกําลงักาย

5 โครงการกอ่สรา้งลานกฬีา จา้งเหมากอ่สรา้งลานกฬีาหมูท่ี� ขา้งศาลาเอนก 0 300,000 300,000 ประชาชนหมูท่ี� 3 ไดม้สีถานที� สํานักงานปลัด

หมูบ่า้นพรอ้มปรับปรงุ 3 พรอ้มปรับปรงุภมูทิัศน์ ประสงคห์มูท่ี� 3 ออกกําลงักาย
ภมูทิัศน ์หมูท่ี� 3 (หลงัใหม)่
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 1   สง่เสรมิ สนบัสนุนกฬีาและนนัทนาการ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

6 อดุหนุนหน่วยงานที�จัด อดุหนุนงบประมาณใหก้บั จํานวน 3 หน่วยงาน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการ สํานักงานปลัด

กจิกรรมดา้นกฬีา อําเภอดอนตมู ,เทศบาล แขง่ขนักฬีาในระดบัตา่ง ๆ
สามงา่ม ฯลฯ

7 โครงการจัดซื�อเครื�องออก เพื�อใหป้ระชาชนมสีขุภาพ จํานวน 5 หมุบ่า้น 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมรีา่งกายที�แข็งแรง สํานักงานปลัด

กําลงักายกลางแจง้ รา่งกายที�แข็งแรง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 2  สง่เสรมิ สนบัสนุนกจิการสาธารณสขุ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการป้องกนัโรค จัดทําโครงการพน่หมอกควัน จํานวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ สํานักงานปลัด

ไขเ้ลอืดออก และภายในตําบล โรคไขเ้ลอืดออก
2 โครงการจัดซื�อทรายอะเบท จัดซื�อทรายอะเบทเพื�อป้องกนั จํานวน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ สํานักงานปลัด

 โรคไขเ้ลอืดออก โรคไขเ้ลอืดออก
3 โครงการจัดซื�อวัคซนีป้องกนั จัดซื�อวัคซนี และยาคมุเพื�อ จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ป้องกนัการเกดิโรคพษิสนัุขบา้ สํานักงานปลัด

โรคพษิสนัุขบา้ ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ   
 โรคพษิสนัุขบา้

4 โครงการควบคมุ/ป้องกนั อดุหนุน/จัดทําโครงการเพื�อ จํานวน 2 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ สํานักงานปลัด

โรคระบาดตา่ง ๆ ภายใน ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ ของโรคระบาดตา่ง ๆ
ตําบล โรคตา่ง ๆ ภายในตําบล

5 อดุหนุนงบประมาณใหก้บั อดุหนุนงบประมาณสบทบใหก้บั จํานวน 1 ครั �ง 60,000 60,000 60,000 ประชาชนทกุคนไดร้ับการ สํานักงานปลัด

สปสช.ตําบลดอนรวก สปสช.ตําบลดอนรวก การรักษาดา้นสาธารณสขุ สปสช.

6 อดุหนุนกจิการที�เป็น อดุหนุนงบประมาณในการ จํานวน 5 หมู่ 75,000 75,000 75,000 ประชาชนทั �ง 5 หมูบ่า้นไดร้ับ สํานักงานปลัด  

สาธารณะประโยชนด์า้น ดําเนนิงานของกลุม่ อสม. การบรกิารดา้นสาธารณสขุ อสม.

สาธารณสขุ หมูท่ี� 1-5 จาก อสม.ไดอ้ยา่งทั�วถงึ

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 2  สง่เสรมิ สนบัสนุนกจิการสาธารณสขุ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

7 โครงการสง่เสรมิสขุภาพ จัดโครงการสง่เสรมิสขุภาพทาง จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ผูส้งูอายมุสีขุภาพสายตา สํานักงานปลัด

ทางสายตาของผูส้งูอายุ สายตาใหก้บัผูส้งุอายุ ที�ดขี ึ�น
8 โครงการสนับสนุนบคุลากร จา้งบคุลากรเพื�อมาดําเนนิงาน จํานวน 1 คน 240,000 240,000 240,000 ประชาชนภายในตําบลไดร้ับ สํานักงานปลัด

ดา้นพัฒนาการสาธารณสขุ ดา้นทันตกรรม การรักษาดา้นทันตกรรม
9 โครงการพัฒนาคลนิกิ อดุหนุนงบประมาณให ้รพ.สต. จํานวน 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 ประชาชนภายในตําบลไดร้ับ สํานักงานปลัด

ทันตกรรมตําบลดอนรวก ดอนรวก เพื�อดําเนนิการดา้น การตรวจสขุภาพไดอ้ยา่ง
ทันตกรรม ทั�วถงึ

10 โครงการสขุภาพดี จัดโครงการเพื�อสง่เสรมิการ จํานวน 1 โครงการ 200,000  -  - ประชาชนภายในตําบลมี สํานักงานปลัด

ดว้ยสมนุไพร รักษาโรคดว้ยสมนุไพร สขุภาพรา่งกายที�แข็งแรง

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -50-



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 3  แกไ้ข ป้องกนั และตอ่ตา้นยาเสพตดิ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการสง่เสรมิสนับสนุน เพื�อใหป้ระชาชนในพื�นที� จํานวน 1 รุน่ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมคีวามปลอดภัย สํานักงานปลัด

การจัดตั �ง/ฟื�นฟผููป้ระสาน ปลอดภัยจากยาเสพตดิและ จากยาเสพตดิ
งานพลงัแผน่ดนิ อาชญากรรม  

2 อดุหนุนโครงการเพิ�ม  - เพื�อเพิ�มศกัยภาพใหก้บัศนูย์ ศตส.อ.ดอนตมู 50,000 50,000 50,000  -การดําเนนิงานตอ่สูเ้พื�อเอา สํานักงานปลัด

ศกัยภาพศนูยป์ฏบิตักิาร ปฏบิตักิารตอ่สูเ้พื�อเอาชนะยา    ชนะยาเสพตดิของ ศตส.อ. ศตส.อ.

ตอ่สูเ้พื�อเอาชนะยาเสพตดิ เสพตดิ อ.ดอนตมู ใหม้คีวาม ดอนตมู มปีระสทิธภิาพมาก ดอนตมู

อําเภอดอนตมู พรอ้มในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง ยิ�งขึ�น
(ศตส.อ.ดอนตมู) มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที�มา
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 4  สง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันาสงัคม และงานสวสัดกิารสงัคม

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุ -เพื�อเป็นสวัสดกิารแกผู่ส้งูอายุ - ผูส้งูอาย ุ 5 หมูบ่า้น 800,000 900,000 900,000 - ผูส้งูอาย ุไดม้เีงนิไวส้ํารอง สํานักงานปลัด

และผูพ้กิาร และผูพ้กิารในตําบลดอนรวก     เลี�ยงชพี
2 โครงการเบี�ยยังชพีผูต้ดิ  - เพื�อใหผู้ต้ดิเชื�อเอดสม์ี  - ผูต้ดิเชื�อเอดส ์5 หมู่ 20,000 20,000 20,000  - ผูต้ดิเชื�อเอดสไ์ดม้เีงนิไว ้ สํานักงานปลัด

เชื�อเอดส์ เบี�ยยังชพี    สํารองเลี�ยงชพี
3 โครงการชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้  - เพื�อเป็นเงนิชว่ยเหลอืแก่  - ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ย 150,000 150,000 150,000  - ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส สํานักงานปลัด

และผูด้อ้ยโอกาส/ผูพ้กิาร ผูย้ากไร,้ผูด้อ้ยโอกาสและ โอกาสและผูพ้กิาร    ไดม้เีงนิสํารองเลี�ยงชพี
ผูพ้กิารภายในตําบลดอนรวก จํานวน 5 หมูบ่า้น

4 โครงการกอ่สรา้งสิ�งอํานวย  - เพื�ออํานวยความสะดวก  - คนพกิารภายในตําบล 300,000 300,000 300,000  - ผูพ้กิารไดร้ับการอํานวย สํานักงานปลัด

ความสะดวกแกค่นพกิาร ใหแ้กผู่พ้กิารที�มารับบรกิาร    ความสะดวก
5 โครงการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ จัดกจิกรรมเพื�อสง่เสรมิศกัยภาพ จํานวน 3 ครั �ง 100,000 100,000 100,000  - ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ยโอกาส สํานักงานปลัด

ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ยโอกาสฯลฯ ใหแ้กผู่ส้งูอาย ุ, ผูพ้กิาร ฯลฯ ภายในตําบลดอนรวกไดม้ี
กจิกรรมที�เป็นประโยชน์

  

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 5  การป้องกนัและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพื�อป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ จํานวน 2 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร้ับความปลอด สํานักงานปลัด

ปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน ทางถนน ภัยในการใชถ้นน
ในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละ
วันสงกรานต์
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 6  สง่เสรมิสนบัสนุนการดําเนนิงานบรรเทาสาธารณภยั จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการสงเคราะห ์และ  - เพื�อสงเคราะหช์ว่ยเหลอื จํานวน 5 หมูบ่า้น 200,000 200,000 200,000  - ชว่ยบรรเทาทกุขใ์หก้บั สํานักงานปลัด

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ผูป้ระสบภัยใหพ้น้จากความ    ประชาชนผูป้ระสบภัย กองชา่ง

ธรรมชาติ ทกุขย์าก
2 โครงการจัดซื�อรถดบัเพลงิ -เพื�อชว่ยเหลอืประชาชนที� จํานวน 1 คนั 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -การป้องกนัและบรรเทาอัคคี สํานักงานปลัด

ประสบอัคคภีัย    ภัยมปีระสทิธภิาพมากขึ�น  
3 จัดซื�อถังดบัเพลงิและ -จัดซื�อถังดบัเพลงิไวต้ามสถานที� จํานวน 1 ครั �ง 200,000 150,000 100,000 -เพื�อป้องกนัและบรรเทา สํานักงานปลัด

วัสดดุบัเพลงิ ราชการในตําบลที�อยูใ่นอํานาจ    อัคคภีัยตามสถานที�ราชการ  
หนา้ที�ของ อบต.และวัสดใุช ้

ในการดบัเพลงิ
4 ฝึกอบรมใหค้วามรูก้ลุม่  -เพื�อป้องกนัและบรรเทา จํานวน 1 ครั �ง 50,000 50,000 50,000 -กลุม่ อปพร.มคีวามเขม้แข็ง สํานักงานปลัด

อปพร. ตําบลดอนรวก สาธารณภัยที�เกดิขึ�น     และพรอ้มในการดแูลความ
เชน่ อัคคภีัย อทุกภัย ฯลฯ  ปลอดภัยในตําบล

5 โครงการจัดซื�อวทิยสุื�อสาร  - เพื�อตดิตอ่ขา่วสารใหก้บั ศนูยอ์ปพร.ดอนรวก 200,000 200,000 200,000  - กลุม่ อปพร. ไดม้เีครื�อง สํานักงานปลัด

เจา้หนา้ที� อปพร.    สื�อสารที�ทันสมัยตอ่เหตกุารณ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 6  สง่เสรมิสนบัสนุนการดําเนนิงานบรรเทาสาธารณภยั จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

6 อดุหนุนกจิกรรมป้องกนั  - เพื�อป้องกนัและบรรเทา จํานวน 2 ครั �ง 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนมคีวามปลอดภัย สํานักงานปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยที�เกดิขึ�นภายใน    ทั �งชวีติและทรัพยส์นิ
ใหอํ้าเภอดอนตมู ตําบลดอนรวก

7 โครงการตดิตั �งกลอ้ง CCTV ตดิตั �งกลอ้ง CCTV บรเิวณจดุที� จํานวน 5 หมูบ่า้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนปลอดภัยทั �งชวีติ สํานักงานปลัด

ภายในตําบลดอนรวก มคีวามเสี�ยง และทรัพยส์นิ
8 โครงการชว่ยเหลอื/แกไ้ข  - จา้งเหมาเครื�องสบูนํ�า , จํานวน 2 ครั �ง 500,000 500,000 500,000 ประชาชนที�ประสบปัญหา สํานักงานปลัด

ปัญหานํ�าทว่ม รถแบล็คโคร ฯลฯ นํ�าทว่มไดร้ับการชว่ยเหลอื กองชา่ง

 - จัดซื�อทราย , ถงุ ฯลฯ ไดอ้ยา่งทันทว่งที
9 โครงการจัดซื�อรถยนต์  - เพื�อชว่ยเหลอืประชาชน จํานวน 1 คนั  - 800,000 800,000 ประชาขนที�ประสบภัยไดร้ับ สํานักงานปลัด

ตรวจการณ์ ที�ประสบปัญหาสาธารณภัย ความชว่ยเหลอืไดท้ันทว่งที

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -55-

รายละเอยีดโครงการพฒันา



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 7  เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวัและชุมชน

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการบําบดัทกุขบ์ํารงุสขุ จัดทําโครงการบญัชคีรัวเรอืน จํานวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 เพื�อเป็นแนวทางในการแกไ้ข สํานักงานปลัด

แบบ ABC ปัญหาความยากจน
2 กอ่สรา้งศาลาเอนกประสงค์  จา้งเหมากอ่สรา้งศาลาเอนก จํานวน 1 หลงั 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมสีถานที�ในการ กองชา่ง

หมูท่ี� 5 พรอ้มสาธารณูปโภค ประสงคห์มูท่ี� 5 ขา้งคลอง ประชมุและการจัดกจิกรรม
ชลประทาน ตา่ง ๆ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)



ยทุธศาสตรท์ ี� 3  การพฒันาดา้นสงัคม
แนวทางการพฒันาที� 8  การเสรมิสรา้งความสมนาฉนัทใ์นสงัคม

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการสง่เสรมิและสนับ จัดโครงการเกี�ยวกบัการสง่เสรมิ จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมคีวามรักและ สํานักงานปลัด

สนุนกจิกรรมประชาธปิไตย ประชาธปิไตย ความสามัคคใีนชมุชน

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก



ยทุธศาสตรท์ ี� 4  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มและมลภาวะ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 โครงการรณรงคส์ิ�งแวดลอ้ม จัดกจิกรรมเพื�อสง่เสรมิแหลง่ จํานวน 5 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 -ในชมุชนมอีากาศบรสิทุธิ� สํานักงานปลดั

ตําบลดอนรวก การอนุรักษ์ ดแูลรักษา     ปลอดโปร่งไรม้ลพษิ
สิ�งแวดลอ้ม  -ถนนในหมู่บา้นสะอาด

 และปลอดภัย
 -ลําคลองในหมู่บา้นสะอาด

-พื�นที�ในหมู่บา้นสะอาด
ปลอดภัยน่าอยู่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -58-



ยทุธศาสตรท์ ี� 4  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว
แนวทางการพฒันาที� 2  บํารงุรกัษาแมนํ่ �าลําคลอง แหลง่นํ �าตา่ง ๆ และการป้องกนั นํ �าทว่มและนํ �าเสยี

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 ขดุลอกคลองสายทา่เรอื- จา้งเหมาขดุลอกคลองสาย จํานวน 1 โครงการ 500,000  -  - -การระบายนํ�ามปีระสทิธิ กองชา่ง หมูท่ี� 1

บางพระ หมู่ที� 4 บา้น ทา่เรอื-บางพระ จากตําบล    ภาพมากขึ�น 2,3,4,5

หว้ยกรด ตําบลดอนรวก แหลมบัวผา่นตําบลดอนรวก
เชื�อมตอ่ตําบลมาบแค เชื�อมตอ่ตําบลมาบแค ยาว
จดุเริ�มตน้ N 1535416 E 622784 ประมาณ 5,000 เมตร. 
จดุส ิ�นสดุ  N 1534366 E 618773 กวา้ง 6.00 ม. ลกึ 2.00 ม.  

2 ขดุลอกคลองซอย/คลอง จา้งเหมาขดุลอกคลองซอย จํานวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000  -การระบายนํ�าเป็นไปอยา่ง กองชา่ง
ไสไ้กภ่ายในตําบลดอนรวก คลองไสไ้กภ่ายในตําบล     มปีระสทิธภิาพ เพื�อใชใ้น

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว การเกษตรและป้องกนั
ประมาณ 5,000 ม. ปัญหานํ�าทว่ม

3 กอ่สรา้งดาดหนิเรยีงสระ จา้งเหมากอ่สรา้งดาดหนิ จํานวน 1 โครงการ 1,677,768 1,677,768 1,677,768 - ประชาชนมนํี�าใชอ้ปุโภค กองชา่ง
ประปาผวิดนิ หมู่ที� 3 เรยีงระประปาผวิดนิ กวา้ง     บรโิภคที�และมภีมูทิัศนท์ี�
 118.00 ม. ยาว 124 ม.  สวยงาม และสะอาด

พื�นที�เรยีงหนิไม่นอ้ยกวา่  ปลอดภัย ทกุครัวเรอืน
2,420 ตร.ม.

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก



ยทุธศาสตรท์ ี� 4  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว
แนวทางการพฒันาที� 2  บํารงุรกัษาแมนํ่ �าลําคลอง แหลง่นํ �าตา่ง ๆ และการป้องกนั นํ �าทว่มและนํ �าเสยี

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

4 กอ่สรา้งกําแพงกนัดนิพัง จา้งเหมากอ่สรา้งเขื�อน จํานวน 1 โครงการ 7,414,000 7,414,000 7,414,000  - ป้องกนัการพังทลายของ กองชา่ง ประสานแผน

ค.ส.ล. เลยีบคลองหลังวัด กําแพงกนัดนิพัง ค.ส.ล.เลยีบ     ชายฝั�งรมิคลองระบายนํ�า
สระสี�เหลี�ยมและหลัง คลองวดัสระสี�เหลี�ยม สงู 2.5 ขา้งวัดสระสี�เหลี�ยม
โรงเรยีนวัดสระสี�เหลี�ยม เมตร ยาว 920 เมตร (2 ฝั�ง)

5 กอ่สรา้งเขื�อนกําแพงกนัดนิ  -เพื�อป้องกนัดนิทรุดตัวและ  -เทปนูดาดคอนกรตีบรเิวณ  - 75,000 75,000  -ประชาชนไดรั้บความ กองชา่ง  

พัง หมู่ที� 4 ถนนชํารุดเสยีหาย บา้นนายสมัย ปัตธมิากรณ์    ปลอดภัยในการสญัจร
หมูท่ี� 4 ยาวประมาณ ไปมา
40 เมตร ทั �งสองฝั�ง

6 กอสรางเขื่อนกําแพงกันดิน  -เพื�อป้องกนัดนิทรุดตัวและ  -เทปนูดาดคอนกรตีบรเิวณ  - 300,000 300,000  - ป้องกนัการพังทลายของ กองชา่ง

พัง หมู่ที� 5 ถนนชํารุดเสยีหาย บา้นนางกนกวรรณ เรอืงเกต ุ    ชายฝั�งรมิคลองระบายนํ�า
ระยะทาง 170 ม.

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 4  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว
แนวทางการพฒันาที� 2  บํารงุรกัษาแมนํ่ �าลําคลอง แหลง่นํ �าตา่ง ๆ และการป้องกนั นํ �าทว่มและนํ �าเสยี

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

7 กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา จา้งเหมากอ่สรา้งประตเูปิด ประตเูปิด-ปิดนํ�าและดาด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป้องกนันํ�าทว่มบรเิวณหมู่ที� กองชา่ง  

และดาดคอนกรตี หมู่ที� 3 ปิดนํ�าและดาดคอนกรตี คอนตรดีบรเิวณบา้น 3 และ 4
หมู่ที� 3 นายผาด บุญพันธ และ

บา้นนายถนอม หงสท์อง

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก



ยทุธศาสตรท์ ี� 4  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว 
แนวทางการพฒันาที� 3  การดแูลรกัษาที�สาธารณะ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ
(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ

1 ปรับปรุงภมูทิัศนถ์นนที� จา้งเหมาปรับปรุงภมูทิัศน์ จํานวน 2 โครงการ 200,000 200,000 200,000 -ทัศนยีภาพในหมู่บา้นและ สํานักงานปลดั/  
สาธารณะในตําบลดอนรวก เชน่ บรเิวณสสุานเกา่หลัง     ตามที�สาธารณะดสูวยงาม กองชา่ง

 อบต. ,ตลาดนัดคลอง  สะอาดน่าอยู่
ชลประทาน, ศาลาเอนก 
ประสงค ์ม.3 (หลังใหม่),หนา้
คลองระบายนํ�าของเกา่ ม.5 
ฯลฯ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)



ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 1   พฒันาการบรหิารจดัการที�ดใีนองคก์ร สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น และสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการประชมุประชาคม -จดัโครงการประชมุประชาคม -ประชาชนใน หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 -ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม สํานักงานปลดั

ตําบล ตําบลเป็นประจําทกุเดอืน ทั �ง 5 หมู่ ในการพัฒนาตําบล
 - จดัโครงการประชมุหมูบ่า้น

 เพื�อจดัทแผนพัฒนาสามปี      
2 จดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู ้ -ใหป้ระชาชนรูก้ฏหมายที�เกี�ยว -ประชาชนในตําบลรู ้ 20,000 20,000 20,000 -ประชาชนอยูร่ว่มกนัอยา่ง สํานักงานปลดั

เกี�ยวกบักฏหมายเบื�องตน้ ขอ้งและจําเป็นตอ้งใชใ้นชวีติ กฏหมายและปฏบิตัติน    สงบสขุเพราะเขา้ใจสทิธิ
และขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ  ประจําวันของตนเอง ตามสทิธหินา้ที�ของตนเอง และหนา้ที�ของตนเองและ
ฯลฯ และเคารพสทิธขิองผูอ้ื�น ของคนอื�น

  

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 2  สง่เสรมิธรรมาภบิาลตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและ
                                            ประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัริาชการ
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 คา่ตอบแทนผูช้ว่ยเหลอื  - เพื�อตอบแทนผูช้ว่ยเหลอื  - อบต.ดอนรวก 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - เพื�อการปฏบิตังิานของ สํานักงานปลดั

การปฏบิตังิานของ อบต. ในการ ปฏบิตังิานของ อบต. อบต. เป็นไปดว้ยความ /กองคลงั

เรยีบรอ้ย /กองชา่ง

2 สนับสนุน/อดุหนุนหน่วย  -  เพื�อดําเนนิงานตามนโยบาย  - หน่วยงานราชการ 500,000 200,000 200,000  -  ประชาชนภายในตําบล สํานักงานปลดั

งานราชการอื�น ๆ ตาม ของรัฐบาล ดอนรวกไดร้ับประโยชน์
นโยบายของรัฐบาล ทกุ ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวง ทบวง กรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 3 สง่เสรมิสวสัดกิารแกค่ณะผูบ้รหิาร สมาชกิทอ้งถิ�น ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังาน
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการจา่ยเงนิประโยชน์ -เพื�อเป็นสวัสดกิารแกพ่นักงาน -พนักงานและลกูจา้ง 800,000 800,000 800,000 -ขวัญและกําลงัใจพนักงาน สํานักงานปลดั

ตอบแทนอื�นเป็นกรณ ี และลกูจา้ง อบต.ทกุคน  และลกูจา้งดขี ึ�น /กองคลงั
พเิศษ(เงนิโบนัส) /กองชา่ง

2 สทิธปิระโยชนพ์นักงาน  - เพื�อเป็นเงนิที�จา่ยตามสทิธิ  - อบต.ดอนรวก 500,000 500,000 500,000  - สรา้งขวัญและกําลงัใจ สํานักงานปลดั

ลกูจา้งและผูบ้รหิารอบต. ประโยชนท์ี�กฏหมายกําหนด ใหก้บัพนักงานและลกูจา้ง /กองคลงั
เชน่คา่รักษาพยาบาล , ในการปฏบิตัหินา้ที� /กองชา่ง
คา่เลา่เรยีนบตุร ฯลฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 4  ปรบัปรงุ และพฒันาชดีความสามารถและวฒันธรรมการทํางานของบคุลากร
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการฝึกอบรมและ  - เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการ จํานวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000  - เพิ�มศกัยภาพในการ สํานักงานปลดั

ทศันศกึษาดงูานของ ทํางานใหม้มีากยิ�งขึ�น ปฏบิตังิาน /กองคลงั
ผูบ้รหิาร,ส.อบต.,พนักงาน /กองชา่ง
ลกูจา้งประจํา,พนักงาน
จา้ง,กรรมการหมูบ่า้น,
ผูนํ้าชมุชนฯลฯ  

2 สนับสนุนใหพ้นักงานและ -เพื�อเพิ�มศกัยภาพใหก้บัพนักงาน -พนักงาน ลกูจา้ง และ 500,000 300,000 300,000 -พนักงาน ลกูจา้งและ สํานักงานปลดั

ลกูจา้ง , ผูบ้รหิารและ สว่นตําบลและลกูจา้ง ผูบ้รหิาร ,สมาชกิอบต. ผูบ้รหิารมคีวามรูเ้พิ�มขึ�น /กองคลงั
สมาชกิ อบต. เขา้รับการ ทกุคน -พนักงาน ลกูจา้งและ /กองชา่ง
ฝึกอบรมในดา้นตา่ง ๆ ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์

มากขึ�น

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 5  สนบัสนนุการปฏบิตังิาน ปรบัปรงุ และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เครื�องมอืเครื�องใช ้และอาคารสถานที�
ท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 ซอ่มแซมอปุกรณ ์และ - เพื�อใชใ้นการปฎบิตัริาชการ -ซอ่มแซมวัสด ุครภุัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -การปฎบิตัริาชการมี สํานักงานปลดั

ครภุัณฑท์ี�เป็นทรัพยส์นิ ใหม้ ีประสทิธิ�ภาพ ในอบต.ทั �งหมด ประสทิธภิาพเพิ�มมากขึ�น /กองคลงั
ของ อบต. /กองชา่ง

2 โครงการจดัซื�อวัสด ุ - เพื�อใชใ้นการปฏบิตังิานใหม้ี  - อบต.ดอนรวก 200,000 150,000 100,000 -การปฏบิตัริาชการมี สํานักงานปลดั

อปุกรณ ์และครภุัณฑใ์ชใ้น ประสทิธิ�ภาพมากยิ�งขึ�น  ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น /กองคลงั
กจิการของ อบต.  /กองชา่ง

3 ปรับปรงุอาคารสํานักงาน  - ปรับปรงุอาคารสํานักงานและ  -สํานักงาน อบต.ดอนรวก 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - ประชาชนที�มาใชบ้รกิาร กองชา่ง
ปรับปรงุหอ้งประชมุสภาฯ เพื�อ ไดร้ับความสะดวกสบาย
รองรับการประชมุสภาและ มากยิ�งขึ�น
ใหบ้รกิารประชาชน  

4 โครงการกอ่สรา้งที�ทําการ  - เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานสํานัก  - อบต.ดอนรวก  - 5,000,000 5,000,000 อบต.ดอนรวกมสํีานักงานที� กองชา่ง
อบต.ดอนรวก งานมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น เหมาะสมกบัจํานวนพนักงาน

5 โครงการปรับปรงุศาลา  - เพื�อใชใ้นการประชมุ  - ศาลาเอนกประสงค์ 800,000  -  -  - ประชาชนมสีถานที� กองชา่ง
เอนกประสงค ์อบต. ประชาคมเป็นประจําทกุเดอืน อบต.ดอนรวก ในการประชมุประชาคม
ดอนรวก เป็นประจําทกุเดอืน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -67-



ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 5  สนบัสนนุการปฏบิตังิาน ปรบัปรงุ และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เครื�องมอืเครื�องใช ้และอาคารสถานที�
ท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
6 โครงการปรับปรงุซอ่มแซม  - เพื�อปรับปรงุซอ่มแซมซุม้  - จํานวน 2 ซุม้ 200,000 100,000 100,000  - ไดร้ว่มกนัแสดงความ กองชา่ง

ซุม้เฉลมิพระเกยีรติ เฉลมิพระเกยีรตฯิ ทางเขา้ชมุชน จงรักภกัดตีอ่พระมหากษัตรยิ์

 
7 โครงการเพิ�มศกัยภาพศนูย์  - อดุหนุนงบประมาณในการ จํานวน 1 แหง่ 35,000 35,000 35,000  -งานเอกสารมปีระสทิธิ สํานักงานปลดั

รวมขอ้มลูขา่วสารการ ดําเนนิงานดา้นขอ้มลูขา่วสาร ภาพและรองรับการ
จดัซื�อจดัจา้ง บรกิารใหแ้กป่ระชาชน

8 โครงการปรับปรงุภมูทิศัน์  - ปรับปรงุภมูทิศันบ์รเิวณ อบต.ดอนรวก 300,000 300,000 300,000  -อบต.ดอนรวกมสีถานที� สํานักงานปลดั

อบต.ดอนรวก อบต.ดอนรวก เหมาะกบัการใหบ้รกิาร
ประชาชน

9 โครงการจดัซื�อครภุัณฑ์  - จดัซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร,  -ตูเ้ก็บเอกสารจํานวน 4 ตู ้ 120,000 100,000 100,000  - อบต.ดอนรวกไดม้ี สํานักงานปลดั

 ตูก้ระจก 2 บานเลื�อน , เครื�อง  -เครื�องปรับอากาศ 3 เครื�อง ครภุัณพไ์วใ้ชใ้นสํานักงาน
ปรับอากาศ ฯลฯ

10 โครงการถมดนิปรับสภาพ  -เพื�อเตรยีมความพรอ้มในการ จํานวน 1 โครงการ 200,000  -  -  - มหีอ้งประชมุงานสภา กองชา่ง
พื�นที�บรเิวณสํานักงาน กอ่สรา้งหอ้งประชมุสภาฯ และการประชมุอื�น ๆ
อบต.ดอนรวก
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ ี� 5  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการที�ด ี
แนวทางการพฒันาที� 6  ปรบัปรงุและพฒันารายได้
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 โครงการ อบต.เคลื�อนที�  - โครงการจดัเก็บภาษีเคลื�อนที� จํารวน 5 หมูบ่า้น 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนมารับบรกิาร สํานักงานปลดั

 - โครงการ อบต.เคลื�อนที�เพื�อ     จาก อบต.ไดอ้ยา่งทั�วถงึ /กองคลงั
   ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน /กองชา่ง

2 โครงการจดัทําแผนที�ภาษี/  - เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการ จํานวน 1 โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - เพิ�มประสทิธภิาพในการ สํานักงานปลดั

ทะเบยีนทรัพยส์นิของ จดัเก็บรายไดข้อง อบต. จดัเก็บรายไดข้อง อบต. /กองคลงั
อบต. ดอนรวก ดอนรวก /กองชา่ง

3 โครงการจา้งเหมาบรกิาร  - เพื�อจา้งเหมาบรกิารภายใน อบต.ดอนรวก 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - เพิ�มประสทิธภิาพในการ สํานักงานปลดั

 อบต.ดอนรวก ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน /กองคลงั
/กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561)
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -69-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากลานตากผลผลติ ถงึแยกที�นา 2,400,000  -  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 1

คอนกรตี หมูท่ี� 1 ไปมาไดโ้ดยสะดวก นางปั�น มลูพรมสอน     ความสะดวกใน (งบพัฒนาอ.)

จดุเริ�มตน้ N 1534620 E 619662  กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1534372 E 620537

2 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ -เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากศาลเจา้พอ่ถงึสะพานหลงั  - 720,000  - -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 1
คอนกรตี หมูท่ี� 1 ไปมาไดโ้ดยสะดวก บา้นนายวเิชยีร บญุชนะ   ความสะดวกใน  
จดุเริ�มตน้ N 1534333 E 618802  ตามคลองสายทา่เรอื-บางพระ  การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1534405 E 619116 กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม.

3 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากทางเขา้บา้นนายมนตร ี  - 270,000  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2
คอนกรตี หมูท่ี� 2 ไปมาไดโ้ดยสะดวก อนันสขุสนัตถ์งึบา้นนางสมปอง    ความสะดวกใน
จดุเริ�มตน้ N 1535098 E 620405  อนันสขุสนัต์ การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1535027 E 620377 กวา้ง 3 ม. ยาว 150 ม.   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
4 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากทางเขา้บา้นนายแสวง  - 117,000  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2

คอนกรตี หมูท่ี� 2 ไปมาไดโ้ดยสะดวก บรรเทาวงษ์ถงึบา้นนายรังสรรค ์ ความสะดวกใน
จดุเริ�มตน้ N 1536087 E 620610  พัวพันวงศ์ การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1536141 E 620625 กวา้ง 3 ม. ยาว 65 ม.

5 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากแยกบา้นนายไผ ่ใจเยอืกเย็น  - 840,000  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
คอนกรตี หมูท่ี� 3 ไปมาไดโ้ดยสะดวก ถงึแยกบา้นนางเขง่ รอ้ยแปด ความสะดวกใน
จดุเริ�มตน้ N 1546741 E 620914  กวา้ง 4 ม. ยาว 350 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1537656 E 620867

6 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์ิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากถนน รพช.ถงึแยกบา้น  - 180,000  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
กคอนกรตี หมูท่ี� 3 ไปมาไดโ้ดยสะดวก นายสํารวย ศริพินิ ความสะดวกใน
จดุเริ�มตน้ N 1536486 E 621166  กวา้ง 3 ม. ยาว 100 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1536519 E 621090

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
7 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากถนนบา้นหลวง-บอ่พลบั  - 504000  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3

คอนกรตี หมูท่ี� 3 ไปมาไดโ้ดยสะดวก ถงึแยกบา้น นายสมควร ความสะดวกใน
จดุเริ�มตน้ N 1536059 E 621793  แพทยป์ระสทิธิ� การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1536129 E 621581 กวา้ง 4 ม. ยาว 210 ม.

8 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากบา้นนายสทุนิ บญุพันธ ์  - 1,200,000      -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
คอนกรตี หมูท่ี� 3 ไปมาไดโ้ดยสะดวก ถงึที�นานายประยงค ์บรรเทาวงษ์ ความสะดวกใน
จดุเริ�มตน้ N 1536167 E 621144  กวา้ง 4 ม. ยาว 500  ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1535965 E 621084

9 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากสระใหญ ่หมูท่ี� 3 ต.ดอนรวก 7,590,000  -  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
คอนกรตี หมูท่ี� 3 ไปมาไดโ้ดยสะดวก ถงึคลองชลประทานหมูท่ี� 5 ความสะดวกใน (ประสานแผน)

จดุเริ�มตน้ N 1536691 E 621761  ต.บา้นหลวง การใชเ้สน้ทาง
จดุสิ�นสดุ  N 1536776 E 621878 กวา้ง 6 ม. ยาว 2,300 ม. 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
10 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ 2,000,000  -  -  - ประชาชนมี กองชา่ง หมูท่ี� 4

คอนกรตี หมูท่ี� 4 บา้นหว้ยกรด ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก คอนกรตี หมูท่ี� 4 บา้นหว้ยกรด เสน้ทางใชไ้ด ้ (ประสานแผน)

ตําบลดอนรวก ถงึแนวเขตรอยตอ่ ตําบลดอนรวก ถงึแนวเขตรอยตอ่ อยา่งสะดวก
ตําบลบา้นหลวง อําเภอดอนตมู ตําบลบา้นหลวง อําเภอดอนตมู 
จงัหวัดนครปฐม จงัหวัดนครปฐมกวา้ง 6.00 เมตร

ยาว 600.00 เมตร
11 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากคลองชลประทานถงึบา้น  - 931,200  -  - ประชาชนมี กองชา่ง หมูท่ี� 5

คอนกรตี หมูท่ี� 5 ไปมาไดโ้ดยสะดวก นายปลาย คํามา กวา้ง 4 ม. เสน้ทางใชไ้ด ้
จดุเริ�มตน้ N 1533790 E 619694 ยาว 388 ม. อยา่งสะดวก
จดุสิ�นสดุ  N 1533687 E 619607

12 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากแยกถนนสายบา้นหลวง-  - 1,012,800  -  - ประชาชนมี กองชา่ง หมูท่ี� 5
คอนกรตี หมูท่ี� 5 ไปมาไดโ้ดยสะดวก บอ่พลบั เชื�อมตอ่ถนนดอน เสน้ทางใชไ้ด ้
จดุเริ�มตน้ N 1533916 E 618637 ตากา่นกวา้ง 4 ม.ยาว 422 ม. อยา่งสะดวก
จดุสิ�นสดุ  N 1533901 E 618310

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
13 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จากบา้นนางจําเนียร อาสเวสตร์ 50,000  -  -  - ประชาชนมี กองชา่ง หมูท่ี� 5

คอนกรตี หมูท่ี� 5 ไปมาไดโ้ดยสะดวก ถงึถนนสายบา้นหลวง-บอ่พลบั เสน้ทางใชไ้ด ้
จดุเริ�มตน้ N 1533381 E 618566 กวา้ง 4 ม.ยาว 25 ม. อยา่งสะดวก
จดุสิ�นสดุ  N 1533371 E 618559

14 ปรับปรงุผวิจราจร หมูท่ี� 1-5  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จดุที� 1 หมูท่ ี� 2 200,000  -  - ประขาขนสญัจร กองชา่ง หมูท่ี� 2
 ไปมาไดโ้ดยสะดวก ปรับปรงุผวิจราจร หมูท่ี� 2 ไปมาไดอ้ยา่ง
 บรเิวณสะพาน กวา้ง 4.00 ม. สะดวก

ยาว 50.00 ม.
จดุเริ�มตน้ N 15359300 E 620370
จดุเริ�มตน้ N 1535269 E 620370  

จดุที� 2 หมูท่ ี� 3
  จากสามแยกศาลเจา้ ถงึตน้โพธิ�  - 1,470,000      - ประขาขนสญัจร กองชา่ง หมูท่ี� 3
 ถนนสายบา้นหลวง-บอ่พลบั ไปมาไดอ้ยา่ง

กวา้ง 5 ม. ยาว 490 ม. สะดวก
จดุเริ�มตน้ N 1536461 E 621588  
จดุเริ�มตน้ N 1536117 E 621824  
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 3 หมูท่ ี� 5

   ปรับปรงุผวิจราจรบรเิวณที�ชํารดุ  - 150,000   - ประขาขนสญัจร กองชา่ง หมูท่ี� 5
ของหมูท่ี� 5 ไปมาไดอ้ยา่ง  
จดุเริ�มตน้ N 1531719 E 618048 สะดวก
จดุสิ�นสดุ  N 1531719 E 618048

15 ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จดุที� 1 หมูท่ ี� 5
หมูท่ี� 5 ไปมาไดโ้ดยสะดวก จากบา้นนางจําเนียร อาสเวสตร ์  - 559,200   - ประขาขนสญัจร กองชา่ง หมูท่ี� 5

ถงึบา้นนางยนต ์จวงสอน ไปมาไดอ้ยา่ง
กวา้ง 4 ม. ยาว 233 ม. สะดวก

 จดุเริ�มตน้ N 1533571 E 618616

จดุสิ�นสดุ  N 1533534 E 618560

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -75-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 2
จากบา้นนางสภุาพร  - 42,000        - ประขาขนสญัจร กองชา่ง หมูท่ี� 5

บรูณศาสนธรรม ถงึบา้น ไปมาไดอ้ยา่ง
นายชยัภัทร เหลา่สมิ สะดวก
กวา้ง 4 ม.ยาว 86 ม.
จดุเริ�มตน้ N 1533533 E 618563

จดุสิ�นสดุ  N 1533497 E 618485

16 ขยายผวิจราจร(ไหลท่าง) หมูท่ี� 1-5  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร จดุที� 1 หมูท่ ี� 3  - 1,200,000      - ประขาขนสญัจร กองชา่ง หมูท่ี� 3

ไปมาไดโ้ดยสะดวก ขยายผวิจราจรถนนภายใน ไปมาไดอ้ยา่ง
หมูท่ี� 3 ขา้งละ 0.5 ม. สะดวก
ระยะทาง 2,000 ม. 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -76-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 2 หมูท่ ี� 4

   ขยายผวิจราจรลาดยางแอสฟัสทต์กิ  - 150,000  -  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 4
  คอนกรตี (ไหลท่าง) ขา้งละ 0.50 ม.    ความสะดวกใน
 ยาว 315 ม. การใชเ้สน้ทาง

17 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ/ลกูรัง -เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร เสน้ที� 1  หมูท่ ี� 1
หมูท่ี� 1 - 5 ไปมาไดโ้ดยสะดวก เริ�มจากบา้นนางซอง จวงสอน ถงึ  - 1,600,000  - -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 1

ที�นานางบญุสง่ บญุรอด ความสะดวกใน
กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. การใชเ้สน้ทาง
จุดเริ�มตน้ N 1534055 E 618948  

จุดสิ�นสดุ  N 1534037 E 618719

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -77-

รายละเอยีดโครงการพฒันา 



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 2  หมูท่ ี� 1  
เริ�มจากบา้นนายคํานวณ  - 320,000  - -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง  หมูท่ี� 1
เวฬวุรรณ ์ถงึที�นานางแตม้  ความสะดวกใน
โสมกลุ กวา้ง 4 ม.ยาว 200 ม. การใชเ้สน้ทาง
จุดเริ�มตน้ N 1534644 E 619252  

จุดสิ�นสดุ  N 1534727 E 619286

   เสน้ที� 3  หมูท่ ี� 4
 จากบา้นนายผาด  บญุพัน ตลอด  - 250,000  - -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 4

ถนนเลยีบคลองสายทา่เรอื - ความสะดวกใน
บางพระ การใชเ้สน้ทาง
กวา้ง 4 ม. ยาว 853 ม. 
จดุเริ�มตน้ N 1536060  E 621799   

จดุสิ�นสดุ  N 1535752  E 622989 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -78-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 4  หมูท่ ี� 4
จากบา้นนางจนิตนา  ไทรทองม ี 100,000  -  - -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 4
ถงึสวนบา้นกํานันชลอ วันด ี  ความสะดวกใน
กวา้ง 3 ม. ยาว 300 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1535299  E 622366  

จดุสิ�นสดุ  N 1535366  E 622490 

18 ลงหนิคลกุหรอืลกูรังซอ่มแซมถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร เสน้ที� 1  หมูท่ ี� 1    
หมู ่1 ไปมาไดโ้ดยสะดวก จากลานตากผลผลติ ถงึแยกที�นา 1,600,000 1,600,000 1,600,000  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง  หมูท่ี� 1

นางปั�น มลูพรมสอน ความสะดวกใน  
กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม.
จุดเริ�มตน้ N 1534616 E 619669  

จุดสิ�นสดุ  N 1534371 E 620535

งบประมาณและที�มา

 -79-

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 2  หมูท่ ี� 1 การใชเ้สน้ทาง  
จากศาลเจา้พอ่ถงึสะพานหลังบา้น 480,000 480,000 480,000  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง  หมูท่ี� 1
นายวเิชยีร บญุชนะตามคลองสาย ความสะดวกใน  
ทา่เรอื-บางพระ การใชเ้สน้ทาง  
กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม.
จุดเริ�มตน้ N 1534333 E 618796  

จุดสิ�นสดุ  N 1534406 E 619109

เสน้ที� 3  หมูท่ ี� 1
จากบา้นนางจําปา ศรวีชิาถงึที�นา 360,000 360,000 360,000  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง  หมูท่ี� 1
นายประสทิธิ� ทา้วกลัยา ความสะดวกใน  
กวา้ง 3 ม. ยาว 300 ม. การใชเ้สน้ทาง  
จุดเริ�มตน้ N 1534144 E 619181  

จุดสิ�นสดุ  N 1534036 E 619312

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -80-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
   เสน้ที� 4  หมูท่ ี� 2    

  จากบา้นนายไผ ่ใจเยอืกเย็น ถงึ 444,800    444,800  444,800      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2
 บา้นนางเขง่ รอ้ยแปด ความสะดวกใน
 กวา้ง 4  ม. ยาว 278 ม. การใชเ้สน้ทาง

จุดเริ�มตน้ N 1536740 E 620914  

จุดสิ�นสดุ  N 1536757 E 620867

เสน้ที� 5 หมูท่ ี� 2
   จากบา้นนายตี� เล็กทอง 1,920,000      1,920,000   1,920,000        -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2

ถงึแยกบา้นนายหมง วภิากลุ . ความสะดวกใน
กวา้ง 4  ม ยาว 1,200 ม. การใชเ้สน้ทาง
จุดเริ�มตน้ N 1535449 E 620748  

จุดสิ�นสดุ  N 1534951 E 620713

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -81-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 6 หมูท่ ี� 2    
    จากบา้นนางจํารัส กองกลัยา 24,000      24,000    24,000        -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2
 ถงึบา้นนางกลัยาพรรณ ปั�นดา ความสะดวกใน
กวา้ง 3 ม. ยาว 20 ม. การใชเ้สน้ทาง
จุดเริ�มตน้ N 1536378 E 620659  

จุดสิ�นสดุ  N 1536357 E 620654

เสน้ที� 7 หมูท่ ี� 2
   จากบา้นนายเอกชยั ผยุรอด 60,000      60,000    60,000        -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2
ถงึบา้นนางเฉลยีว  พมิพร์ณุ ความสะดวกใน
กวา้ง 3 ม.ยาว 50 ม.  . การใชเ้สน้ทาง
จุดเริ�มตน้ N 1535089 E 620573  

จุดสิ�นสดุ  N 1535146 E 620573

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -82-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 8 หมูท่ ี� 2
จากบา้นนายสมศกัดิ� เลี�ยงรักษา 960,000    960,000  960,000      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 2
ถงึบอ่ปลานายหมง วภิากลุ . ความสะดวกใน
กวา้ง 4 ม. ยาว 600 ม. . การใชเ้สน้ทาง
จุดเริ�มตน้ N 1534718 E 620922  

จุดสิ�นสดุ  N 1534974 E 621184

   เสน้ที� 9 หมูท่ ี� 3
  จากแยกถนนแอสฟัสทต์กิ 896,000    896,000  896,000      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3

คอนกรตี หมู ่3 ผา่นมาทางบา้น ความสะดวกใน
นายอดุม ชรูาศรไีปถงึที�นานายอาจ การใชเ้สน้ทาง
เหลา่สมิ กวา้ง 4 ม. ยาว 560 ม.

จดุเริ�มตน้ N 1536999 E 620354 

จดุสิ�นสดุ  N 1536585 E 620029

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -83-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 10 หมูท่ ี� 3
จากบา้นนายจรญู คํารอ้ยแสน 1,947,200       1,947,200     1,947,200          -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
ถงึที�นานายบญุเยี�ยม กองกลัยา ความสะดวกใน
กวา้ง 4  ม. ยาว 1,217 ม.  การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1536069 E 621335 

จดุสิ�นสดุ  N 1535056 E 620822

เสน้ที� 11 หมูท่ ี� 3
จากบา้นนายเวยีน สวัสดิ�ตาล 529,600    529,600  529,600      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
ถงึบา้นนางลออ ไทปรชีา ความสะดวกใน
(ทางเลยีบชายคลอง) การใชเ้สน้ทาง
กวา้ง 4 ม. ยาว 331  ม.
จดุเริ�มตน้ N 1536265 E 621682 

จดุสิ�นสดุ  N 1536137 E 621915

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 12 หมูท่ ี� 3
จากบา้นนายเอก กลุชา ถงึคลอง 160,000       160,000     160,000         -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
ชลประทาน ความสะดวกใน
กวา้ง4 ม. ยาว 100 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1536513 E 621435 

จดุสิ�นสดุ  N 1536490 E 621289

เสน้ที� 13 หมูท่ ี� 3
จากทางเขา้บา้นนางจํารัส ยิ�งคุม้ 80,000         80,000       80,000           -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
ถงึที�นานายถนอม หงสท์อง. ความสะดวกใน
กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1535972 E 621749

จดุสิ�นสดุ  N 1535910 E 621766

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -85-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
 จดุที� 14 หมูท่ ี� 3  

จากบา้นนายบญุยงั ออ่นระหงส ์ 560,000    560,000  560,000      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 3
ถงึที�นานายมาลยั แรล่ ี ความสะดวกใน
กวา้ง 4 ม. ยาว 350 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1536972 E 621040

จดุสิ�นสดุ  N 1537433 E 620786

   เสน้ที� 15 หมูท่ ี� 4    
  จากถนนสายบา้นหลวง-บอ่พลบั 100,000 100,000 100,000  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 4

ถงึบา้นนายวริัตน ์วงษ์ชื�น ความสะดวกใน  
กวา้ง 4  ม. ยาว 450 ม. . การใชเ้สน้ทาง  
จดุเริ�มตน้ N 1535911  E 622689  

จดุสิ�นสดุ  N 1535765  E 622988 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 16 หมูท่ ี� 4
จากสะพานขา้มคลองระบายนํ�า 700,000 700,000 700,000  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 4
ถงึบา้นนายฉะออ้น ดาตาห ์ ความสะดวกใน
กวา้ง 4  ม. ยาว 250 ม การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1535763  E 622992  

จดุสิ�นสดุ  N 1535713  E 622883

เสน้ที� 17 หมูท่ ี� 4
จากบา้นนายใหม ่กนัหา ถงึ 12,000 12,000 12,000  -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 4
บา้นนางโชตกิานต ์ แซอ่ึ�ง ความสะดวกใน
กวา้ง 3 ม. ยาว 60  ม.  การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1535421  E 622145

จดุสิ�นสดุ  N 1535382  E 622193

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
   - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร เสน้ที� 18 หมูท่ ี� 5    

 ไปมาไดโ้ดยสะดวก จากบา้นนายสําล ีสยีา ถงึบา้น 42,000      42,000    42,000        -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 5
นางโสภ ีสยีา กวา้ง 3 ม. ความสะดวกใน  
ยาว 35 ม.  การใชเ้สน้ทาง  
จดุเริ�มตน้ N 1533399 E 618498

จดุสิ�นสดุ  N 1533418 E 618504

เสน้ที� 19 หมูท่ ี� 5  
จากบา้นนางทพิยว์รรณ์ แหวนครฑุ 640,000    640,000  640,000      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 5
ถงึบา้นนายชยัภัทร เหลา่สมิ  ความสะดวกใน
กวา้ง 4 ม. ยาว 400  ม.  การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1533916 E 618637

จดุสิ�นสดุ  N 1533901 E 618310

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
เสน้ที� 20 หมูท่ ี� 5
จากบา้นนายเที�ยง หนูบา้นเกาะ 192,000    192,000  192,000      -ประชาชนไดร้ับ กองชา่ง หมูท่ี� 5
ถงึที�สวนบา้นนายปลั�ง ศรอีุน่ด ี ความสะดวกใน
กวา้ง 4 ม. ยาว 120 ม. การใชเ้สน้ทาง
จดุเริ�มตน้ N 1534367 E 618545

จดุสิ�นสดุ  N 1534289 E 618597

19 โครงการวางทอ่ระบายนํ�า เพื�อป้องกนันํ�าทว่มขงั จดุที� 1 หมูท่ ี� 1
หมูท่ี� 1 - 5 จากโรงเรยีนวัดสขุวรารามถงึ  - 815,500   -  - ไมม่ปัีญหานํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 1

คลองสายทา่เรอื-บางพระ . ทว่มขงัในชว่ง
ระยะทาง 233 ม ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1534561 E 618967  

จุดสิ�นสดุ  N 1534428 E 619093

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 2 หมูท่ ี� 1
จากบา้นนายพชิยั พรรณสมุาล ี  - 332,500   -  - ไมม่ปัีญหานํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 1
ถงึคลองสายทา่เรอื-บางพระ . ทว่มขงัในชว่ง
ระยะทาง 95 ม. ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1534823 E 619082  

จุดสิ�นสดุ  N 1534825 E 619131

จดุที� 3 หมูท่ ี� 1
จากบา้นนางนอ้ย ทา้วกลัยา ถงึ  - 630,000      -  - ไมม่ปัีญหานํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 1

บา้นน.ส.บญุม ีมลูพรมสอน ทว่มขงัในชว่ง
ระยะทาง 180 ม. ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1534224 E 619037  

จุดสิ�นสดุ  N 1534353 E 619137

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 4 หมูท่ ี� 1  
จากบา้นนางจําปา ศรวีชิา  - 665,000   -  - ไมม่ปัีญหานํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 1
ถงึคลองระบายนํ�า ทว่มขงัในชว่ง
ระยะทาง 190 ม. ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1534116 E 619136  

จุดสิ�นสดุ  N 1534035 E 619320

จดุที� 5 หมูท่ ี� 1  
จากบา้นนายอารมณ์ จวงสอน  - 910,000   -  - ไมม่ปัีญหานํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 1
ถงึคลองสายทา่เรอื-บางพระ ทว่มขงัในชว่ง
ระยะทาง 260  ม. ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1534630 E 618997  

จุดสิ�นสดุ  N 1534429 E 619095

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
   จดุที� 6 หมูท่ ี� 2  

    1.) แยกบา้นนายมาโนชน์ เผา่พันธแ์พทย์  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536123 E 620612  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536123 E 620612  

  2.) แยกบา้นนายสมศักดิ� สยีา  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536273 E 620674  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536273 E 620674  

  3.) บา้นนางสาวกัลยาพรรณ ปั�นดา  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536355 E 620649  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536355 E 620649  

  4.) ที�ดนินายเยี�ยม กองกัลยา  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536385 E 620650  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536385 E 620650  

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -92-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
  5.) แยกบา้นนายสานนท ์แสนนรนิทร์  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536435 E 620584  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536435 E 620584  

  6.) แยกบา้นนางควร ใจเยอืกเย็น  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536419 E 620629  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536419 E 620629  

  7.) แยกบา้นนายแอ็ด บญุประสพ  - 40,000     - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
จุดเริ�มตน้ N 1536434 E 620767  ฤดฝูน
จุดเริ�มตน้ N 1536439 E 620767  

จดุที� 7 หมูท่ ี� 2
จากบา้นนายสานนท ์แสนนรนิทร์  - 960,000   - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
ถงึบา้นนายแอ็ด บญุประสพ ฤดฝูน
ระยะทาง 240 เมตร

จุดเริ�มตน้ N 1536433 E 620579 

จุดเริ�มตน้ N 1536437 E 620777  

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 8 หมูท่ ี� 2  
จากบา้นนายรังสรรค ์   - 100,000  - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
พัวพันธว์งศ ์ถงึคลองระบายนํ�า ฤดฝูน
สายทา่เรอื-บางพระ

ระยะทาง 250 เมตร

จุดเริ�มตน้ N 1535891 E 620710 

จุดเริ�มตน้ N 1536142 E 620625  

จดุที� 9 หมูท่ ี� 3
    จากบา้นนางอนงค ์เหลา่สมิ ถงึ  - 472,500   - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 3

 บา้นนายประสทิธิ� คําคอ้ยแสน ฤดฝูน
 จํานวน 135 ทอ่น

จดุเริ�มตน้ N 1536303 E 621332
จดุสิ�นสดุ  N 1536224 E 621213

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 10 หมูท่ ี� 4

   จากบา้นนางสมศร ีนลิพุฒ ถงึบา้น  - 80,000  -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 4
 นายสมัย ปัตธมิากรณ์จํานวน 8 ทอ่น ทว่มในชว่งฤดฝูน

จดุเริ�มตน้   N 1535553 E 622280   
จดุสิ�นสดุ   N 1535455 E 622378

  จดุที� 11 หมูท่ ี� 4  
ขา้มถนนหนา้บา้นนายวัตน ์วงษ์ชื�น  - 150,000  -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 4
ทอ่ขนาด 0.80 ม.จํานวน 7 ทอ่น ทว่มในชว่งฤดฝูน
จดุเริ�มตน้   N 1535754 E 622941  

จดุสิ�นสดุ   N 1535732 E 622951

จดุที� 12 หมูท่ ี� 5  
ขา้มถนนสายบา้นหลวง-บอ่พลบัหนา้  - 52,500     -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 4
บา้นนายสงา่ สวัสดิ�รักษา ทว่มในชว่งฤดฝูน
จํานวน 15 ทอ่น
จดุเริ�มตน้ N 1533743 E 618613

จดุสิ�นสดุ  N 1531849 E 618619

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 13 หมูท่ ี� 5
จากบา้นนางรววีรรณ พมิพร์นุ  - 280,000   -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 5
ถงึบา้นนางจําเนียร อาสเวสตร ์ ทว่มในชว่งฤดฝูน
ระยะทาง 80 ม.
จดุเริ�มตน้ N 1533513 E 618416

จดุสิ�นสดุ  N 1533574 E 618461

จดุที� 14 หมูท่ ี� 5
จากบา้นนายผา่น คํากองแกว้  - 945,000   - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 5
ไปถงึบา้นนางยนต ์มจีนัทร ์ ทว่มในชว่งฤดฝูน
ระยะทาง 270 ม.
จดุเริ�มตน้ N 1533571 E 618617

จดุสิ�นสดุ  N 1533374 E 618550

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 15 หมูท่ ี� 5
จากบา้นนายทนั สขุสราญ  - 210,000   -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 5
ลงคลองสายทา่เรอื-บางพระ . ทว่มในชว่งฤดฝูน
ระยะทาง 60 ม
จดุเริ�มตน้ N 1533403 E 619030

จดุสิ�นสดุ  N 1533428 E 619036

จดุที� 16 หมูท่ ี� 5
จากบา้นนางนงเยาว ์บญุศรทีอง  - 280,000   -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 5
ถงึบา้นนางสวุรรณ ์มะรนิจนัทร ์ ทว่มในชว่งฤดฝูน
ระยะทาง 80 ม.
จดุเริ�มตน้ N 1533661 E 618615

จดุสิ�นสดุ  N 1533573 E 618615

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
20 กอ่สรา้งรางระบายนํ�าแบบฝาปิด  - เพื�อไมใ่หเ้กดินํ�าทว่มขงั เริ�มจากบา้นนายสนธ ิกอ้นทอง  - 409,500   -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 5

จดุเริ�มตน้ N 1533465 E 618469 ในชว่งฤดฝูน เชื�อมตอ่ทอ่ระบายนํ�าเดมิ รปูตวัย ู ทว่มในชว่งฤดฝูน
จดุสิ�นสดุ  N 1533351 E 618557 ความยาว 117 ม.

21 ปรับปรงุทอ่ระบายนํ�าบรเิวณ  - เพื�อป้องกนันํ�าทว่มขงั ปรับปรงุทอ่ระบายนํ�าบรเิวณ  - 50,000  -  - ป้องกนันํ�า กองชา่ง หมูท่ี� 4
คลองซอย หมูท่ี� 4  คลองซอย ทว่มในชว่งฤดฝูน
 

 

22 กอ่สรา้งกําแพงกนัดนิพังบรเิวณถนน  - เพื�อป้องกนัการพัง จดุที� 1 หมูท่ ี� 4  
ทลายของดนิบรเิวณรมิ    จากบา้นนายทองใบ แซอ่ึ�ง ถงึ  - 980,000  -  - ป้องกนัการ กองชา่ง หมูท่ี� 4
ถนน บา้นนายช ูประทมุสตูร พังของดนิบรเิวณ

ระยะทาง 280 ม. ขา้งถนน
จดุเริ�มตน้ N 1535328 E 622185   

จดุสิ�นสดุ  N 1535205 E 622384
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 2 หมูท่ ี� 4  
 จากที�สวนนายสมควร  - 420,000  -  - ป้องกนัการ กองชา่ง หมูท่ี� 4
แพทยป์ระสทิธิ�  ถงึบา้น พังของดนิบรเิวณ
นายมนตร ีสงัขจ์นัทร ์ ขา้งถนน
ระยะทาง 120 ม.
จดุเริ�มตน้ N 1535986 E 621962   

จดุสิ�นสดุ  N 1535862 E 622186

จดุที� 2 หมูท่ ี� 5 
เทปนูดาดคอนกรตีจากบา้น  - 630,000  -  - ป้องกนัการ กองชา่ง
นางสาวกนกวรรณ เรอืงเกต ุถงึ พังของดนิบรเิวณ
บา้นนางยอ้ย บมุ ี. ขา้งถนน
ระยะทาง 180 ม.
จดุเริ�มตน้ N 1533412 E 618295

จดุสิ�นสดุ N 1533370 E 618549

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -99-



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
23 กอ่สรา้งประตเูปิด-ปิดคลองระบาย เพื�อใหป้ระชาชนไดม้นํี�า จดุที� 1 หมูท่ ี� 2

นํ�า หมูท่ี� 2 , 5 ใชใ้นการเกษตรและป้อง กอ่สรา้งประตเูปิด-ปิดนํ�า  - 150,000   - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 2
กนันํ�าทว่มขงั คลองระบายนํ�าบรเิวณหนา้บา้น ฤดฝูน

พ.อ.อดศิร สขุพรม 
   - เพื�อไมใ่หเ้กดินํ�าทว่มขงั จดุที� 2 หมูท่ ี� 5 

 ในชว่งฤดฝูน บรเิวณบา้นนายโพธิ� แกว้ทา่โพธิ�  - 150,000   - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 5
 จดุเริ�มตน้ N 1531387 E 618120 ฤดฝูน

จดุสิ�นสดุ N 1531387 E 618120

24 ปรับปรงุระบบระบายนํ�าคลองไสไ้ก่  - เพื�อใหม้นํี�าใชใ้นการ จดุที� 1  หมูท่ ี� 3  
หมูท่ี� 3 เกษตรไดอ้ยา่งเพยีงพอ จากบา้นนายจรญู คํารอ้ยแสน  - 297,500  - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 3
  ถงึ หมูท่ี� 4 บา้น หว้ยกรด ฤดฝูน
  จํานวน 85 ทอ่น

จดุเริ�มตน้ N 1536061 E 621348

จดุสิ�นสดุ  N 1535990 E 621796

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 1   กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บํารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนํ �า  ระบบการจดัการขยะ และระบบบําบดันํ �าเสยี และซอ่มแซม ปรบัปรงุระบบ
                              สาธารณูปโภคที�ไดร้บัความเสยีหายจาก สาธารณภยั
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561 (บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
จดุที� 2  หมูท่ ี� 3
จากบา้นนายสมบรูณ ์เยยียระยงค์  - 300,000  - นํ�าไมท่ว่มขงัใน กองชา่ง หมูท่ี� 3
ถงึบา้นนางอรณุ เหลา่สมิ ฤดฝูน
จํานวน 220  ทอ่น
จดุเริ�มตน้ N 1536202 E 621476

จดุสิ�นสดุ  N 1536075 E 621478

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -101-

รายละเอยีดโครงการพฒันา 



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 2  พฒันาระบบจราจร
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 ตดิตั �งสญัญาไฟจราจรภายใน ตดิตั �งสญัญาไฟจราจรทาง จํานวน 5 หมูบ่า้น 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใชถ้นนดว้ย กองชา่ง

ตําบลดอนรวก แยกที�มคีวามเสี�ยงตอ่การ ความปลอดภยั
เกดิอบุตัเิหตุ

  
2 โครงการจัดทําป้ายชมุชน ตดิตั �งป้ายบอกสถานที� จํานวน 5 หมูบ่า้น 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที�สญัจรไปมา กองชา่ง  

ภายในชมุชน ไดท้ราบถงึสถานที�สาํคญั
ภายในตําบล

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 3  พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 ขยายทอ่นํ�าประปาทั �งตําบล - พัฒนาระบบการประปา - ขยายขนาดทอ่นํ�าประปา 2,000,000 500,000 200,000 - ดา้นการประปาสะดวก กองชา่ง หมูท่ี� 

ใหม้ปีระสทิธภิาพดขี ึ�น ภายในตําบลใหม้ขีนาดใหญ ่ สบายมากขึ�น 1-5
2 ขยายเขตประปาทั �งตําบล  - เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�า  - ขยายเขตประปาทั �งตําบล 300,000 100,000 100,000  - ดา้นการประปาสะดวก กองชา่ง

ประปาใชท้กุครัวเรอืน สบายมากขึ�น
3 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบ  - พัฒนาระบบการประปา  - ปรับปรงุซอ่มแซมระบบ 1,500,000 500,000 500,000  -ดา้นการประปาสะดวก กองชา่ง หมูท่ี�

ประปาตําบลดอนรวก ใหม้ปีระสทิธภิาพดขี ึ�น ประปาที�ชํารดุใหอ้ยูใ่นสภาพ สบายมากขึ�น  1-5
ที�ใชง้านได ้

4 เจาะบอ่ประปาภายในตําบล  - ปรับปรงุระบบปา  - เจาะบอ่ประปาหมูท่ี� 4,5 800,000 400,000 400,000  - ประชาชนมนํี�าประปา กองชา่ง หมูท่ี� 4,5
หมูท่ี� 1-5 หมูบ่า้น ใชอ้ยา่งเพยีงพอ

5 กอ่สรา้งหอถงัประปาพรอ้ม  -เพื�อใหร้ะบบระบายนํ�า  - บรเิวณศาลาเอนกประสงค์ 500,000 300,000 300,000  -ประชาชนมนํี�าประปา กองชา่ง หมูท่ี� 3
เดนิระบบประปา ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ หมู ่3 (หลงัเกา่และหลงัใหม)่ ใชท้กุครัวเรอืน
หมูท่ี� 3 ภาพมากขึ�น  

6 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรอืน - เพื�ออํานวยความสะดวก จํานวน 5 หมูบ่า้น 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ประชาชนทกุครัวเรอืน กองชา่ง
หมู ่1 - 5  ใหป้ระชาชนในตําบล มไีฟฟ้าใช ้

ดอนรวก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 3  พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพรอ้ม  - ตดิตั �งไฟฟ้าพรอ้มเดนิ  - ประชาชนที�ใชป้ระโยชน์ 120,000  -  -  - เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใช ้ กองชา่ง หมูท่ี� 3

ตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้าเขา้ศาลา ระบบไฟฟ้าใหม้สีภาพ จากศาลาเอนกประสงค์
เอนกประสงคห์มู ่3(หลงัใหม)่ พรอ้มใชง้าน ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

8 ตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้าเขา้ศาลา  - ตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้าเขา้  - ไดม้มีเิตอรไ์ฟฟ้าไวใ้ชใ้น 10,000 10,000 10,000  - เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใช ้ กองชา่ง
เอนกประสงค ์(หลงัเกา่) ศาลาหลงัเกา่ การคดิคา่ใชจ้า่ย

9 ตดิตั �งไฟฟ้าสาธารณะ  - ตดิตั �งไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมคีวามปลอด 100,000 100,000 100,000  - เพื�อสะดวกในการ กองชา่ง  

หมูท่ี� 1-5 บรเิวณที�มจีดุเสี�ยง ภยัในการใชถ้นน สญัจรไปมา
10 ปรับปรงุซอ่มแซมไฟฟ้า  - ซอ่มไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมคีวามปลอด 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนมคีวามปลอด กองชา่ง

สาธารณะ หมูท่ี� 1-5 ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน ภยัในการใชถ้นน ภยัในชวีติและทรัพยส์นิ
11 โครงการจัดซื�อครภุณัฑ์  - จัดซื�อครภุณัฑท์ี�มมีคีวาม  - ประชาชนมนํี�าประปา 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนมนํี�าประปา กองชา่ง

ประปา จําเป็นในระบบประปา ไวใ้ชไ้ดอ้ยา่งทั�วถงึ ใชท้กุครัวเรอืน
12 ขยายเขตทอ่สง่ประปา  - ศาลาเอนกประสงค์  - ประชาชนที�มาใชศ้าลา 70,000 70,000 70,000  - มนํี�าประปาไวใ้ช ้ กองชา่ง หมูท่ี� 3

บรเิวณศาลาเอนกประสงค์ (หลงัใหม)่ มนํี�าประปาใช ้ เอนกประสงคม์นํี�าประปาใช ้

(หลงัใหม)่

 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดอนรวก

งบประมาณและที�มา

 -104-

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 ถงึ 2561 )
รายละเอยีดโครงการพฒันา



ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 3  พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
13 โครงการปรับปรงุระบบทอ่สง่  - ปรับปรงุระบบประปา  - จํานวน 1 โครงการ 500,000  -  -  - ประชาชนหมูท่ี� 4 มนํี�า กองชา่ง หมูท่ี� 4

นํ�าประปาภายในหมูท่ี� 4 ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ ประปาใชท้กุครัวเรอืน
ของประชาชน   
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ยทุธศาสตรท์ ี� 6  การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที� 4  พฒันาแหลง่นํ �าคคูลอง และระบบชลประทาน เพื�อการอปุโภคบรโิภค การเกษตร และอื�นๆ
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลพัทท์ ี�คาดวา่ หนว่ยงาน หมายเหตุ

(ผลผลติของโครงการ)  2559(บาท)   2560(บาท)  2561(บาท) จะไดร้บั ที�รบัผดิชอบ
1 กําจัดวชัพชืภายในคลอง  - เพื�อป้องกนัการเน่าเสยี  - คลองทั �ง 5 หมูบ่า้น 500,000 500,000 500,000  - คลองภายในตําบล กองชา่ง

ตําบลดอนรวก ของวชัพชืในคลองและ    มสีะอาดน่าอยู่
นํ�าสามารถไหลไดส้ะดวก
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