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บทที ่ 1

บทนํา

************************
                        กระทรวงมหาดไทย   ไดประกาศจัดตัง้องคการบรหิารสวนตําบลดอนรวกขึ้นเมื่อป   พ.ศ.
2538  โดยมาตรา 40 และมาตรา  95  แหงพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 เปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น มีฐานะเปนองคกรนิติบุคคล  มอีิสระในการบริหารกจิการของตนเอง
ตามบทบญัญัติของกฎหมาย สําหรบัการบรหิารการพฒันาขององคการบรหิารสวนตําบลที่ผานมานั้น 
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหองคการบรหิารสวนตําบลตองจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ.2541 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารการพัฒนาและจดัทําขอบงัคับงบประมาณรายจายประจําป    
ตอมากระทรวงมหาดไทยไดมกีารปรบัปรงุแนวทางการจัดทําแผนพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลใหม      
เนือ่งจากเกดิการเปลีย่นแปลงระบบราชการที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะการถายโอนภารกจิใหแก
องคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดใหใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผน
พฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ใหถอืปฏิบัติสําหรับการจดัทําแผน

                      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการบรหิารสวนตําบลตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาองคการ
บริหารสวนตําบล   โดยใหนําแผนชุมชน ซึง่เปนนโยบายของรฐับาลทีใ่ชเปนกลไกในการแกปญหาความ
ยากจน มาพิจารณาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาของ องคการบรหิารสวนตําบล โดยคํานงึถึงสภาพเศรษฐกิจ
สงัคมวฒันธรรม และตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนและสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาลและ
ยทุธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดแบบบรูณาการ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการพจิารณาขอรบัการสนับสนุนงบ
ประมาณเงนิอุดหนุน เพือ่ดําเนินงานแผนงานโครงการ และใหใชแผนยุทธศาสตรเปนแนวทางในการบรหิาร
กจิการขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2561) และเพือ่ใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลสามป   ดงันั้นเพือ่ใหการบรหิารการพฒันาองคการบริหารสวนตําบล เปนตามระเบยีบและ
สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึน  องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกจงึไดจัดทํา      “ แผนยทุธศาสตร
การพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2561) ”   นี้ขึ้น

                          องคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก    หวังเปนอยางยิ่งวา  “ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ”  ฉบับนี ้ จะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางในการวางแผน    และใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพฒันาสามป     ตลอดจนบรหิารพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลดอนรวกไดเปนอยางดี
                                                                             

                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก
                                         มิถุนายน   2556



บทที ่2
สภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐานทีส่ําคญัขององคการบรหิารสวนตําบล



บทที ่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานที่สําคญัขององคการบริหารสวนตําบล

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

๑. ประวัติความเปนมา

ตําบลดอนรวก ในอดีตนั้นไดเลาขานกันวา เดิมตําบลดอนรวกประชาชนสวนใหญ ที่มาอาศัยอยูมเีชื้อ
สายชนชาวจีนทีอ่พยพกนัมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี ้เนือ่งจากพื้นทีร่าบลุมและเต็มไปดวยปาไมรวก ชาว
บานจึงไดพากันขนานนามวา “บานดอนรวก” มาจนถึงปจจุบนั

๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่

๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ต้ังอยูหางจากที่ทําการอําเภอดอนตูมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ   ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม
ทิศใต ติดตอกับ   ตําบลทุงนอย อําเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม

    ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี     จงัหวดันครปฐม
ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม

    ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม
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เน้ือท่ี   
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีพื้นที ่ ๑๒  ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ  ๖,๑๒๙  ไร

ภูมิประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีลกัษณะพื้นทีส่วนใหญเปนทีร่าบลุม เหมาะแกการทําการ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลกูขาว ทําสวน ทําไร และเลีย้งสตัว
เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก แบงเขตการปกครองออกเปน  ๕  หมูบาน ไดแก

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน

ชาย หญิง จํานวน
ประชากรรวม

ชื่อผูใหญบาน/กํานัน

๑ บานดอนรวกเล็ก 199 455 446 901 นายวิรัตน     ศรีอุนดี
๒ บานสวนใหม 264 487 509 996 นายปรญิญา  ลิ้มบริบรูณ
๓ บานสระสีเ่หลีย่ม 255 482 466 948 นายณรงค     บญุพันธ
๔ บานหวยกรด 125 238 247 485 นายชลอ       วันดี
๕ บานดอนรวกใหญ 94 188 210 398 นายเปาะ       ผลติะพลูศรี

รวม 937 1,850 1,878 3,728

ประชากร   
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีประชากรรวมทัง้สิ้น 3,728 คน  แยกเปน  ชาย  1,850  คน 

หญิง 1,878  คน มคีวามหนาแนนเฉลีย่ 311 คน / ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรอืน 937  ครัวเรอืน 
(ขอมูล  ณ  เมษายน  2555)

๒.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อาชีพหลักคอืทํานา  ผลผลิตที่สําคัญคือขาว 

อาชีพรองคอืการทําสวน, ทําไร, เลีย้งสตัว และประกอบอาชีพอื่นๆ ประกรมีรายไดเฉลี่ย 49,152.58 บาท/
คน/ป (ขอมูล ณ เมษายน ๒๕๕ 5)

๒.๓ สภาพทางสังคม

การศึกษา  ในพืน้ทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลดอนรวกประกอบดวย

- โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา   -   แหง
- โรงเรียนในสังกดัสํานกังานสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน ๒ แหง

ชือ่โรงเรียน
จํานวนนักเรียน จํานวน

ครู
ชื่อผูอํานวยการ

อนุบาล ป.1 – ป.6 รวม
โรงเรียนวัดสระสีเ่หลี่ยม 35 105 140 9 นายสุภาพ  รวมธรรม
โรงเรียนวัดสุขวราราม 21 73 94 6 นายบรรพต  ใจชุมบุญ

รวม 56 718 234 15
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- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน         ๒ แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กในศูนย ชื่อผูดูแลเด็ก
บานดอนรวก 32 - นางสาวนิตยา  จวงสอน

- นางสาวสุณี   เลี้ยงรักษา
บานสระสี่เหลี่ยม 38 - นางเบญจมาศ  สงัขจันทร

- นางสาวสาวิตรี   กุพันแล
รวม 70

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน ๑       แหง

ชื่อโรงเรียน
จํานวนนักเรียน

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

กศน.ตําบลดอนรวก 3 19 39 61 นายกษิดศิ  สงัขจันทร

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

  การสาธารณสุข
    -  โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพประจําตําบลดอนรวก  จํานวน     1 แหง

ลําดับที่ ตําแหนง จํานวนบุคลากร
1. อสม. 35
2. เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 1
3. เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 1
4. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน 1
5. เจาหนาทีบ่ันทกึขอมูล 1

รวม 39

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
    -  สถานีตํารวจชุมชน จํานวน           ๑ แหง
    -  เจาหนาที่ อปพร. จํานวน          5 คน
    -  เจาหนาที่ อสตร. จํานวน          13 คน
    -  เจาหนาที่ตํารวจประจํา  จํานวน           2  นาย
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
1 ด.ต.นครินทร         อินแสง ผูบังคบัหมูปราบปราม สภ.ดอนตูม
2 ด.ต.สรุชัย             คงบางพระ ผูบังคบัหมูปราบปราม สภ.ดอนตูม

        สถิติในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก

ประเภท
รับแจง จับ ผูตองหา

2554 2555 2554 2555 2554 2555
กลุมที่ 1  คดีอกุฉกรรจและเทือนขวัญ - - - - - -
กลุมที่ 2  คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย 6 1 5 1 9 4
กลุมที่ 3  คดีประทุษรายตอทรพัย 9 6 9 6 13 9
กลุมที่ 4  คดีที่นาสนใจ (ทั่วไป) - - - - - -
กลุมที่ 5  คดีรฐัเปนผูเสยีหาย 8 10 8 10 9 10

รวม 23 17 22 17 32 23

        ที่มา :  สถานีตําบลภูธรอําเภอดอนตูม (ขอมูล ณ เดอืนกุมภาพนัธ 2556)

        ๒.๔ การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
- ทางหลวงแผนดิน จํานวน 1 สาย
- ถนนลาดยาง จํานวน 20 สาย
- ถนนลกูรังเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ จํานวน 14 สาย
- ถนนดนิเชื่อมหมูบาน                           จํานวน - สาย
- หมูบานที่มีถนนลาดยางใชในหมูบาน จํานวน 5 หมูบาน

การโทรคมนาคม
- เนื่องจากอยูใกลเขตอําเภอดอนตูม และอําเภอเมอืงนครปฐม จงึยังไมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข   

ในเขตพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก
- ตูโทรศัพทตามหมูบานมคีรบทกุหมูบาน
- มีโทรศัพท มือถือใช   80 เปอรเซ็นต

การไฟฟา
- หมูบานที่ใชไฟฟามีทุกหมูบาน อัตราการใชไฟฟาของประชากร 100 เปอรเซ็นต

แหลงนํ้าธรรมชาติ
- ลําน้ํา, ลําหวย, ลําคลอง  จํานวน  1 แหง คือ ลําน้ําสายทาเรอืบางพระ
- บึง, หนอง และอืน่ๆ  จํานวน  -  แหง

แหลงนํ้าที่สรางขึ้น
- บอบาดาล จํานวน         15 จดุ  ไดแก

หมู 1 จํานวน 4 จดุ
หมู 2 จํานวน 5 จดุ

-6-



หมู 3 จํานวน 2 จดุ
หมู 4 จํานวน 3 จดุ
หมู 5 จํานวน 1 จดุ

การระบายนํ้า
- ไมมีพื้นที่น้ําทวมขัง ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก

นํ้าเสยี
- ระบบบําบดัน้ําเสยีที่ใช จํานวน   -    รวม    -   แหง

- น้ําเสยีที่บําบัดได   จํานวน    -   ลบ.ม./วัน
ขยะ
1. ปรมิาณขยะ  1  ตัน/วัน
2. รถขยะที่ใชจัดเกบ็ขยะ  รวม  1  คัน
3. ขยะที่กําจัดได   จํานวน  1  ตัน/วัน

กําจัดขยะโดยวิธี
-  เชาทีด่ินทิ้งขยะ เทศบาลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   

                      คาเชา 18,000 บาท/เดือน 

๒.๕ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ทีป่ฏิบัติสบืทอดมาจนถงึปจจบุัน ไดแก
๑. วันสงกรานต จดัในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ของทกุป มพีิธีสรงน้ําพระและรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ
๒. วันสําคัญทางพทุธศาสนาตางๆ เชน งานวันลอยกระทง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา ฯลฯ
๓. วันรฐัพิธีตางๆ เชน วันจกัรี วันฉัตรมงคล วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนีาถ เปนตน

๒.๖ ขอมลูอื่นๆ
- ลูกเสอืชาวบาน 1 รุน จํานวน 50 คน
- ไทยอาสาปองกนัชาติ - รุน จํานวน - คน
- อาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 1 รุน จํานวน 6 คน
- กลุมสตรี 1 กลุม จํานวน 75 คน
- กลุมอาสาสมัครปองกนัและปราบปราม - รุน จํานวน - คน
- กลุมออมทรพัย (กองทนุหมูบาน) 5 รุน จํานวน 944 คน
- ยาเสพตดิ (ปปส.)หมูบาน - รุน จํานวน - คน
- ชมรมผูสูงอายุ 1 กลุม จํานวน 312 คน

๓. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนรวก

3.1 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกจดัเปนองคการบรหิารสวนตําบลขนาดกลาง มสีมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล จํานวนทัง้สิ้น  10  คน แบงโครงสรางการบรหิารดังนี ้
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  ฝายบริหาร          ฝายนิติบัญญัติ

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบไปดวย
1)  นายประกิจ ผยุรอด ประธานสภา อบต. 
2)  นายกิตธวิท แสนคํา รองประธานสภา อบต.
3)  ส.ต.ท.สวอง แกวรัตน เลขานุการสภา อบต.(ปลัดอบต.)
4)  นายศิลา เนียมศรเีพชร สมาชิก อบต.หมู 1
5)  นายกฤษณ สทุธิธรรม สมาชิก อบต.หมู 2
6)  นายสมควร แพทยประสิทธ์ิ สมาชิก อบต.หมู 3
7)  นายสมบรูณ เยยีระยงค สมาชิก อบต.หมู 3
8)  นายทองมวน สงัขจันทร สมาชิก อบต.หมู 4
9)  นายมล กนัหา สมาชิก อบต.หมู 4
10)นายสุบนิ มะลิวัลย สมาชิก อบต.หมู 5
11)นายเพญ็ พวงกัน  สมาชิก อบต.หมู 5

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย
1)  นายทองใบ บรรเทาวงษ นายก อบต.
2)  นายเมีย้น กนัหา รองนายก อบต.
3)  นายรวีโรจน  ศรีสุวัฒนานันท รองนายก อบต.
4)  นายประพันธ เบีย้วทุงนอย เลขานุการนายก อบต.
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นายก อบต.

รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก

ปลดั อบต.

หวัหนาสํานักปลดั ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาสวนโยธา

ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาฯ



3.2 การบริหารงานบุคคล

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  จํานวน 20 คน  (ขอมูล  ณ  เดือน  สงิหาคม  2555)
สวนสํานักงานปลดั (คน) กองคลงั (คน) สวนโยธา (คน)

- ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล (1)
- หัวหนาสํานักปลดั (1)
- นักวิชาการศึกษา (1)
- นักพัฒนาชุมชน (1)
- เจาหนาที่วิเคราะหฯ (1)
- บุคลากร (1)
- เจาพนักงานธรุการ (1)
- นิติกร (1)
- ครูผูดูแลเดก็ (2)
- พนักงานจางตามภารกิจ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

- เจาพนกังานการเงินและบัญช ี(1)
- เจาพนกังานพัสดุ (1)
- เจาหนาที่จัดเกบ็รายได (1)
- ลกูจางประจํา (1)
- พนกังานจางตามภารกจิ (1)

- หัวหนาสวนโยธา (1)
-เจาหนาทีก่ารประปา (1)
- คนงานทั่วไป (1)

สํานักงานปลัด   มหีนาที่เกีย่วกับราชการทั่วไปขององคการบรหิารสวนตําบล และราชการที่มไิด
กําหนดไวเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทัง้กํากบัและเรงรัดการปฏิบตัิราชการของสวนราชการ
ในองคการบรหิารสวนตําบลใหเปนไปตามระเบียบ และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบรหิารสวนตําบลมี
บคุคลากร   จํานวน    12    คน ดังนี้

๑)  ส.ต.ท.สวอง แกวรัตน ปลัด อบต.
๒)  นส.กนกอร ตรีอินทอง หวัหนาสํานกัปลัด
3)  นางประนอม  พมิสน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
4)  นางสาวรัตนา สระทองคํา บคุลากร
๕)  นายสรุศักดิ์ พุมแกว เจาพนกังานธุรการ 
6)  นายชัยธนา ประสงคทรัพย นกัวิชาการศึกษา
7)  นางสาวจิตรา วลาสินธุ นกัพัฒนาชุมชน
8)  นางสาวจิรภิญญา เทพาลนุ นิตกิร
9)  นางฐิตริัตน โชติชวงเฉลมิลาภ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
10) นางเบญจมาศ สงัขจันทร ครูผูดูแลเด็ก
11) นางสาวนิตยา จวงสอน ครูผูดูแลเด็ก
12) นางสาวสาวิตรี กพุันแล ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาฯ

กองคลัง   มหีนาที่ความรบัผิดชอบเกีย่วกับงานการจายเงิน การรับ การนําสงเงนิ การเกบ็รกัษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญประกอบฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหนจ็บํานาญ  เงนิอื่น ๆ งานเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจดัสรรเงนิตาง ๆ  
การจัดทําบัญชีทกุประเภท  ทะเบยีนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบ
ทดลองประจําเดอืน  ประจําป  งานเกีย่วกับการพัสดุขององคการบรหิารสวนตําบลและงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
และที่ไดรบัมอบหมาย มีบคุคลากร   จํานวน    5    คน ดังนี้
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๑)  นางสาวพิกุล จวงสอน เจาพนักงานการเงินและบญัชี
2)  นายกิตติศักดิ์ อนอินทร เจาพนกังานพสัดุ 
3)  นางสาวศุภมาศ จดีปาน เจาหนาที่จัดเก็บรายได
4)  นางสาวมยุเรศ กองกลู เจาหนาที่จัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา)
5)  นางสาวกองทพิย แรลี ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบญัชี

สวนโยธา มหีนาที่ความรบัผิดชอบเกีย่วกบัการสํารวจ  ออกแบบ  การจดัทําขอมลูทางดาน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสรางงาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารงุ  งานแผนการดาน
วิศวกรรมเครือ่งจกัรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การ
บํารุงรกัษาเครือ่งจกัรกลและยานพาหนะ  งานเกีย่วกับแผนงาน  ควบคุม  เกบ็รกัษา  การเบิก-จายวัสดุ  
อปุกรณ  อะไหล  น้ํามนัเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของและที่ไดรับมอบหมาย มีบุคคลากร จํานวน  6  
คน ดังนี้

1)  นายปรชีา อองมะลิ หวัหนาสวนโยธา
     2)  สิบเอกนคิม โชติชัย เจาหนาที่การประปา

3)  นายไพรัช สงัขกลิน่หอม คนงานทั่วไป

3.3 ขอมลูดานงบประมาณและการคลัง 

จากการบรหิารรายรบั-รายจายประจําปงบประมาณ 2555 ทีผ่านมา

รายได ประมาณการ รายรับจริง สูง / ต่ํา
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและคาใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดเงนิอุดหนนุจากรฐับาล
หมวดรายไดเบ็ดเตลด็
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ(ระบุวัตถุประสงค)
หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย

53,000.00
396,300.00

40,000.00
7,456,548.09

55,600.00
10,880,809.00

0.00
800,000.00

31,300.93
191,137.00

56,974.80
4,865,396.00

50,662.00
9,608,576.26
5,232,896.00

708,353.00

21,699.07
205,163.00

16,974.80
2,591,152.09

4,938.00
1,272,323.74
5,232,896.00

91,647.00
รวมรายไดทั้งสิ้น 19,682,257.09 20,745,295.99 1,063,038.90
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รายจาย ประมาณการ รายจายจริง สูง / ต่ํา
แผนงานบริหาร
งบกลาง-สํารองจาย
เงินเดอืนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณปูโภค
หมวดเงนิอุดหนนุ
หมวดรายจายอื่น ๆ

2,032,257.09
3,774,560.00

671,960.00
7,123,000.00

932,000.00
122,000.00
122,000.00

309,789.09
3,629,783.00

282,480.00
5,643,963.61

928,448.11
1,319,628.00

0.00

1,722,468.00
144,777.00
349,480.00

1,479,036.00
3,551.00

379,552.00
122,000.00

รวม 16,314,957.09 17,346,987.81 4,200,865.28
แผนงานพฒันา
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิง่กอสราง 3,367,300 2,451,700.00 915,600.00

รวม 3,367,300 2,451,700.00 915,600.00
รวมรายจายทัง้สิ้น 19,682,257.09 19,798,687.81 5,116,465.28

3.4 เครื่องมืออุปกรณตางๆ    
เครื่องมือ  อปุกรณดานสาธารณสุข

-  เครือ่งพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องมือ อุปกรณสนาม

-  เครือ่งตัดหญา (แบบสะพาย) จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องมือ  อปุกรณสํานักงาน

   -  รถยนตสวนกลาง                               จํานวน 1 คัน
-  รถจกัรยานยนตสวนกลาง                  จํานวน 1 คัน
-  รถบรรทกุขยะ จํานวน 1 คัน
-  เครือ่งคอมพิวเตอร จํานวน         13 เครื่อง
-  เครือ่งถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
-  เครือ่งโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง
-  เครือ่งพมิพดีด จํานวน 1 เครื่อง
-  กลองถายรปูดิจติอล จํานวน 2 เครื่อง
-  ตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง

3.5 ศักยภาพของชุมชนพ้ืนท่ี
1) การรวมกลุมของประชาชน จํานวนกลุมทกุประเภท  12  กลุม แยกเปนประเภทกลุม ดงันี้

- กลุมอาชีพ จํานวน 6  กลุม
- กลุมออมทรพัย จํานวน 6  กลุม

2) จดุเดนของพื้นที่
- เปนชุมชนขนาดเลก็มีจํานวน 5 หมูบาน การติดตอสือ่สารทําไดรวดเร็ว
- ชุมชนอยูใกลอําเภอดอนตูม และอําเภอเมือง การเดินทางสะดวก 
- มีแหลงเงนิทุนจากรฐัเพือ่สนับสนุนในการประกอบอาชีพดานการเกษตร



บทที ่ 3

การวิเคราะหศักยภาพการพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก

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

3.1    หลกัและแนวคิดในการวางแผนพฒันาทองถิน่
องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก  จัดเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กมีพื้นที่เพียง

12  ตารางกิโลเมตร   มีพนักงานสวนตําบลเพียง  3  อัตราเทานั้น  เครื่องมอืและอุปกรณในการทํางานยังไม
เพยีงพอ ประกอบกบังบประมาณมีจํานวนจํากัด  จากปจจัยเหลานี้ทําใหองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
บริหารกจิการใหครอบคลมุภารกิจและหนาที่ในทกุดานที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางทั่วถึง   สําหรบัการพัฒนาที่
ผานมา ไดใชแผนพฒันาเปนกรอบในการบรหิารงานโดยใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาอําเภอ แผนพฒันาจังหวัด
แบบบูรณาการแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการกระจา
ยอํานาจและการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ
ตอบสนองความตองการ แกไขปญหาของประชาชนไดตรงตามเปาหมายและนโยบายหลักการพัฒนาบริหาร
งานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกตองการแกไขปญหาความจําเปนพื้นฐาน  เพื่อใหประชาชนมี
สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

                 สําหรบัปจจัยทีเ่อือ้หรอืสนบัสนนุตอการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลเปนอยางยิง่ คือการ
ที่มีพื้นที่บางสวนเปนเขตติดตอกับเสนทางคมนาคมหลักไดหลายสาย เปนเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียง
สามารถรองรบัการขยายตัวของชุมชนเมอืงไดเปนอยางดียิง่
3.2    ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพฒันา
             ผลการวิเคราะหศักยภาพขององคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก  โดยใชเทคนิค  
SWOT  ANALYSIS 
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 ผลการวิเคราะหศักยภาพขององคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก

วิเคราะหปจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength  : S) จุดออน  (Weakness :  W)

-     เปนองคการบริหารสวนตําบล กึง่ชุมชนเมอืง
- มีทรพัยากรธรรมชาติ อุดมสมบรูณ  คลอง

ชลประทานและคลองทาเรือ-บางพระไหล
ผาน

- เสนทางคมนาคมและการขนสงสะดวกทั้งทาง
บกและทางน้ํา

- เปนแหลงผลผลติทางการเกษตร
- ประชาชนมีความรู
- มีการรวมกลุมอาชีพที่เขมแข็ง

-งบประมาณในการพัฒนามีจํานวนจํากัด
-มีปญหาสิง่แวดลอม มลูสุกร น้ําเสยี ขยะ
-ขาดการวางผงัเมือง
-ขาดความรู  จิตสํานกึ ในการอนรุักษ
-ขาดความรวมมอืจากประชาชนในกจิกรรมตาง
ๆ
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การวเิคราะหปจจัยภายนอก

อุปสรรค (Threat : T)โอกาส (Opportunity : O)

-เปนแหลงผลผลติสนิคาเกษตรกรรม
-การขนสงสินคาสะดวก
-ประชาชนใหความสนใจดานการศึกษา
-ประชาชนตื่นตัว เรื่อง การเมือง การปกครอง
-มีการรวมตวักันเปนกลุมอาชพี

-ตนทุนการผลติการเกษตรสูง
-เทคโนโลยีสมัยใหมมีราคาแพง
-นโยบายภาษีไมเอือ้ตอธุรกจิเอกชน
-ขาดการวางผังโครงสรางการจดัการทีด่ี
-สาธารณูปโภคไมเพียงพอตอการเปลีย่น  
แปลงของประชากรทีเ่พิม่มากขึ้น
-การเปลีย่นแปลงทางการเมือง
-ความตองการของประชาชนไมแนนอน



บทที ่ 4

วิสัยทศัน  พนัธกจิ  และจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนา

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

4.1    วิสัยทัศนการพฒันาทองถ่ิน (Vision)

            “ชุมชนนาอยู   ควบคูการยกระดับคุณภาพชีวิต   สงเสริมเกษตรกรรม สนบัสนนุเวที
ประชาคมตําบล   ประชาชนอยูดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

4.2    พนัธกิจหรือภารกิจหลกัการพัฒนา (Mission)
ภารกิจหลกัที ่ 1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน        ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
                       ใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

          ภารกจิหลกัที ่ 2   การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งและ    ใหมสีวนรวมในการตัดสินใจ
                                 วางแผนพฒันา การตรวจสอบ เพือ่ใหเกดิความโปรงใสในการบรหิารและการปกครอง
          ภารกจิหลกัที ่ 3   การเพิม่ประสทิธิภาพจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพัฒนา
                                 ที่ยั่งยนื                     
          ภารกจิหลกัที ่ 4   สงเสริมและพฒันาระบบการศกึษาและสาธารณสุขตลอดจนอนรุักษและ
                                 พัฒนาศลิปวัฒนธรรมอนัดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น  

4.3     เปาประสงค ( Goals) 
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมทีด่ี มกีารคมนาคมที่สะดวกมีแหลงทีอ่ยู

อาศัยทีส่ะอาดและสวยงาม

4.4      ยุทธศาสตรการพฒันา

ยทุธศาสตรที่   1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางการพฒันาที่ 1  พฒันาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา

                  พัฒนาระบบการเรยีนการสอนใหมีประสทิธิภาพและสงเสรมิ  
                    การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
                   สงเสรมิความเสมอภาคในการศึกษา

แนวทางการพฒันาที่ 2 สงเสรมิการจัดงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
                             และงานรัฐพิธี
แนวทางการพฒันาที่ 3 สงเสรมิ  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ
                             เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยทุธศาสตรที่   2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพฒันาที่ 1 พฒันา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน
แนวทางการพฒันาที่ 2 สงเสรมิและสนับสนุนการผลติ/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
                             จากสารพิษ ผลติภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME
แนวทางการพฒันาที่ 3 สงเสรมิและสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
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ยทุธศาสตรที่   3  การพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพฒันาที่ 1 สงเสรมิ สนบัสนุนกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพฒันาที่ 2 สงเสรมิ สนบัสนุนกิจการสาธารณสุข
แนวทางการพฒันาที่ 3 แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด
แนวทางการพฒันาที่ 4 สงเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาสังคม และงานสวัสดิการสงัคม
แนวทางการพฒันาที่ 5 การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ

                                       ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ
แนวทางการพฒันาที่ 6 สงเสรมิ สนบัสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ 

                                       ครภุัณฑ และอุปกรณในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพฒันาที่ 7 เสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครวัและชุมชน
แนวทางการพฒันาที่ 8 การเสริมสรางความสมานฉันทในสงัคม

ยทุธศาสตรที่   4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว
แนวทางการพฒันาที่ 1 พฒันา สงเสรมิ สนบัสนนุการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและ
                             สิง่แวดลอมและมลภาวะ
แนวทางการพฒันาที่ 2 บํารุงรกัษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน น้ําทวม

                                       และน้ําเสยี
แนวทางการพฒันาที่ 3 การดูแลรกัษาทีส่าธารณะ

ยทุธศาสตรที่   5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพฒันาที่ 1 พฒันาการบรหิารจดัการทีด่ีในองคกร สงเสรมิการมสีวนรวมของ

                                       ประชาชนในการพฒันาทองถิ่น       และสงเสรมิการปกครองใน    
                                       ระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพฒันาที่ 2 สงเสรมิธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลกัเกณฑ
และวิธีการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปองกนั
และปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

แนวทางการพฒันาที่ 3 สงเสรมิสวสัดิการแกคณะผูบรหิาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ
ลกูจาง พนักงาน

แนวทางการพฒันาที่ 4 ปรับปรงุ และพัฒนาขีดสมรรถนะและวฒันธรรมการทํางานของ
บคุลากร

แนวทางการพฒันาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรบัปรุง และพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือ่งมอืเครือ่งใช และอาคารสถานที่

แนวทางการพฒันาที่ 6 ปรับปรงุและพฒันารายได

ยทุธศาสตรที่   6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพฒันาที่ 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรกัษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

ทาเทียบเรอื ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบดัน้ําเสยี และ
ซอมแซมปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคที่ไดรบัความเสยีหายจาก 
สาธารณภัย
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แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาระบบจราจร
แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาระบบไฟฟา – ประปา
แนวทางการพฒันาที่ 4 พฒันาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค

บริโภค การเกษตร และอืน่ๆ

6   ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาดานการศึกษา    
    ศาสนา  และวัฒนธรรม

1. พัฒนาการศึกษาและสงเสรมิระบบการศกึษาระบบการเรยีนการสอนให
มีประสทิธิภาพและสงเสรมิการศึกษาทัง้ในระบบนอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา

2. สงเสรมิการจัดงานเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
     และงานรัฐพิธี
3.  สงเสริม  สนบัสนนุการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ
     เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

2.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1.  พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน
2.  สงเสริมและสนับสนุนการผลติ/ผลผลติทางการเกษตรปลอดภัยจาก
     สารพษิ ผลติภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME
3.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพยีง

3.  การพัฒนาดานสังคม 1.  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
2.  สงเสริม สนับสนุนกจิการสาธารณสขุ
3.  แกไข ปองกนั และตอตานยาเสพติด
4.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
5   การปองกันและรักษาความสงบเรยีบรอยในบานเมือง และความ
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
6.  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จดัหาวสัดุ 
     ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
7.  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
8.  การเสริสรางความสมานฉันทในสังคม

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
    การทองเที่ยว

1. พฒันา สงเสรมิ สนบัสนนุการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอมและมลภาวะ
2. บํารุงรกัษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกัน น้ําทวม
    และน้ําเสีย
3. การดูแลรกัษาทีส่าธารณะ

5. การพัฒนาดานการบริหาร
    จัดการที่ดี

1. พฒันาการบรหิารจดัการทีด่ีในองคกร สงเสรมิการมสีวนรวมของใน
    การพัฒนาทองถิ่น  และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. สงเสรมิธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลกัเกณฑและ
    วิธีการบรหิารจัดการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 การปองกันและ   
    ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบในการปฏิบัติราชการ
3. สงเสรมิสวสัดิการแกคณะผูบรหิาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ 
    ลูกจาง พนกังาน
4. ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวฒันธรรมการทํางานของ



    บุคลากร
5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรบัปรุง และพฒันาระบบเทคโนโลยี
    สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
6. ปรับปรุงและพฒันารายได

6.  การพัฒนาดานการบริการ
     สาธารณะ

1. กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรกัษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา  
    ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบดัน้ําเสีย และซอมแซมปรบัปรุง
    ระบบสาธารณูปโภคที่ไดรบัความเสยีหายจาก สาธารณภัย
2. พฒันาระบบจราจร
3. พฒันาระบบไฟฟา – ประปา
4. พฒันาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค 
    การเกษตร และอื่นๆ

สรุปแผนยุทธศาสตรของจังหวัดนครปฐม
วิสัยทศันของจังหวดั ( Vision )

เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย  สินคาการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  และการ
ทองเทีย่วเชิงนเิวศและเชิงสุขภาพ

เปาประสงคของจังหวัด (Goals )

1. พฒันาระบบการผลิตสนิคาเกษตรอุตสาหกรรมทีป่ลอดภัยและยัง่ยืน  เพือ่การบริโภค
และสงออก

2. เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว

ประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวดั ( Strategic Issues)

1. เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยและสินคาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
2. สงเสรมิการทองเทีย่วเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ยทุธศาสตร / กลยทุธของจงัหวัด (Strategies)
1. เปนแหลงผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมทีม่ีคุณคาและปลอดภัย
2. สงเสรมิการทองเทีย่วเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
3. สงเสรมิคุณภาพชีวิตและการพฒันาที่ยั่งยนื
4. การพัฒนาการบริหารจดัการ

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของจงัหวัด (Blueprint for Change)

 ดานโครงสราง (Structure)

- มกีารแตงตัง้คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน เพือ่ประสานความรวม
มอื

รวมใจบรูณาการปฏิบัติงานและบรูณาการแผนงาน / โครงการ / ภารกจิ โดยไมแยกสงักัด
- มภีาคเอกชน องคกรประชาชน และนักวชิาการเขามามีสวนรวม เพือ่ใชทรัพยากรทีม่ีอยู

อยูอยางคุมคาและเกิดความรบัผิดชอบรวมกัน
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- ปรับเปลีย่นโครงสรางและบรูณาการ การผลติสนิคาและการพัฒนาแหลงทองเทีย่วเพื่อ
ให

การบรกิารทีด่ีและมีความปลอดภัยตอผูบรโิภค และผูใชบรกิาร เพือ่เขาสูระบบมาตรฐานสากล

ดานกระบวนการทํางาน (Process)
- กระบวนการทํางานมุงเนนการปฏิบัติในลกัษณะเชื่อมโยงเครอืขายระหวางกลุมผูผลติ 

ผูประกอบการ ผูสงออก และผูสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน
- ดําเนินงานในรปูแบบคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ/ คณะทํางาน รับผิดชอบโดย

ทกุภาคสวนมีสวนรบัผิดชอบ
- ปรับลดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการใหเกดิความรวดเรว็ โปรงใส เปนธรรม

ตรวจสอบได และประชาชนไดรับความพงึพอใจ
- ปรับเปลีย่นระเบยีบเงนิอดุหนุน สนับสนุน แกบุคคลเปาหมาย โดยตรง โดยไมตองใช

ระเบยีบการเงนิ/พสัดุของทางราชการ

ดานบุคลากร (People)

- จดัใหมกีารฝกอบรมพฒันาบคุลากรที่เกีย่วของแตละดานใหมีความรูเปนแนวทาง
เดียวกัน

เพื่อใหการพฒันารปูแบบบูรณาการมีประสทิธิภาพและเกดิผลลพัธตอประชาชนอยางแทจริง
- จดัใหมกีารแลกเปลีย่นบคุลากรกลุมจังหวัดที่มคีวามรู ความสามารถ มปีระสบการ และ

มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพิม่ผลผลติ ผลงาน และผลลัพธอยางบรูณาการ
- การทํางานเชิงบูรณาการจะตองไมแยกสงักัด โดยสามารถเบิกจายเงนิงบประมาณรวม

กนั
จากเจาภาพแตละดาน เชนเดียวกับรูปแบบการดําเนนิการเบิกจายเงนิของเจาหนาที่ตางสงักัดทีร่วมดําเนิน
การในโครงการฟนฟูเกษตรกรหลงัการพักชําระหนี ้เปนตน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

- สงเสรมิใหมรีะบบขอมลูสารสนเทศในลักษณะเชื่อมโยงเครือขายขอมลูใหมากขึ้นใน
ทกุระดบัและอยางกวางขวาง

- มกีารจดัจางและขอความรวมมือ สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ภาครัฐและภาค
เอกชนในพื้นที่จงัหวัด เพือ่ศึกษาวิจัย และพฒันา ( Research and Developmemt : R&D ) เพื่อวางระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ( ICT ) รวมทัง้ศึกษางานวิจัยดานวัตกรรม (Innovation) และบรรจภุัณฑ (Packing) 
ใหมๆเพื่อรองรบัการแขงขันในตลาดโลก
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ยทุธศาสตรการพฒันาทองถิ่น

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

นโยบายการพัฒนาของผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก

1. นโยบายในการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีนโยบายการพัฒนา ดังน้ี
๑.๑  พัฒนาการศึกษาและสงเสรมิระบบการศึกษาโดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให
       มีประสทิธิภาพและสงเสริมการศกึษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตาม
       อัธยาศัยและสงเสรมิความเสมอภาคในการศึกษา
1.2  สงเสรมิการจดังานเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวและงานรัฐพิธี
1.3  สงเสรมิ  สนับสนนุการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
       จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.4  อนุรกัษศิลปวฒันธรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ
1.5  สงเสรมิ สนับสนนุการเผาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครวัสถานศึกษาและชุมชน

2. นโยบายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีนโยบายการพัฒนา ดังน้ี
2.1  พัฒนา  สงเสรมิ  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน
2.2  สงเสรมิและสนบัสนนุการผลิต/ผลผลติทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลติภัณฑ
      ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
2.3  สงเสรมิและสนบัสนนุการพัฒนาเศรษฐกจิแบบพอเพยีง

3.  นโยบายการพัฒนาดานสังคม มีนโยบายการพัฒนา ดังน้ี
3.1  สงเสรมิ สนับสนนุกีฬาและนันทนาการ
3.2  สงเสรมิ สนับสนนุกิจการสาธารณสขุ
3.3  แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด
3.4  สงเสรมิ สนับสนนุการพัฒนาสังคม และงานสวสัดิการสังคม
3.5  การปองกนัและรกัษาความสงบเรยีบรอยในบานเมอืง และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ

          3.6  สงเสรมิ สนับสนนุการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จดัหาวัสดุ ครุภัณฑ และอปุกรณ
                ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.7  เสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชมุชน
3.8  การเสรมิสรางความสมานฉันทในสังคม

4.  นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว มนีโยบายการพัฒนา ดังน้ี
4.1  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
       มลภาวะ
4.2  บํารงุรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกนั น้ําทวมและน้ําเสยี
4.3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
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5. นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี มีนโยบายการพัฒนา ดังน้ี
5.1  พัฒนาการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร สงเสรมิการมีสวนรวมของในการพัฒนาทองถิน่ 

                  และสงเสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.2  สงเสรมิธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาจัดการ
       บานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอใน
       การปฏิบตัิราชการ
5.3  สงเสรมิสวัสดกิารแกคณะผูบรหิาร สมาชิกสมาทองถิ่น ขาราชการ ลกูจาง พนักงาน
5.4  ปรบัปรงุ และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
5.5  สนับสนุนการปฏิบตัิงาน ปรับปรงุ และพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เครื่องมอื
       เครื่องใช และอาคารสถานที่
5.6  สงเสรมิความรูความเขาใจเกีย่วกับกจิการทองถิน่
5.7  ปรบัปรงุและพฒันารายได

6.  นโยบายการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ มีนโยบายการพัฒนา ดังน้ี
6.1  กอสราง ปรับปรงุ บํารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ทาเทยีบเรอื ระบบ
       การจดัการขยะ และระบบบําบดัน้ําเสีย และซอมแซมปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคที่
       ไดรบัความเสยีหายจาก สาธารณภัย
6.2  พัฒนาระบบจราจร
6.3  พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา
6.4  พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพือ่การอปุโภคบรโิภค การเกษตร และอื่นๆ
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การนําแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏบิัตแิละการตดิตามประเมินผล

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

6.1   แนวทางการดําเนินงาน
               องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก  จะนําปญหาและแนวทางการแกไขปญหาตามแผน
ยทุธศาสตร
การพัฒนาไปจดัทําแผนพฒันาสามป   เพือ่กําหนดแนวทางการพฒันาในแตละปตลอดจนจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป   ใหสอดคลองกบัแผนยทุธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปตอไป

6.2   ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
                   ๑.สภาพความเปนอยูของประชาชนเปรียบเทียบกอนและหลังการใชแผนยทุธศาสตรฯ
                   ๒.สภาพของเสนทางคมนาคม
                   ๓.สภาพปญหาหลังการดําเนินงานตามแผนฯ
6.3   การตดิตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตร องคการบริหารสวน
ตําบลดอนรวก  จะใชขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ) และ กชช.2 ค. เปนตัวชี้วัดความสําเร็จเปนหลักในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ผานเกณฑ(จปฐ) ทุกขอ และดานโครงสรางพื้นฐานรอยละ 60-80
ของโครงการทีม่ีอยูในพื้นที่ตําบลดอนรวก


