สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
* ลักษณะที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งอยูเลขที่ 4/1
หมูที่ 7 ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูหางจากอําเภอเมืองนครปฐมประมาณ
7 กิโลเมตร
องคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและมี
ฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมีนายวีระศักดิ์ จุล
นิพิฐวงษ กํานันตําบลธรรมศาลาเปนประธานกรรมการบริหาร (โดยตําแหนง) คนแรก และไดเปลี่ยนเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยมีนายสุรชัย ผลประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลธรรม
ศาลาคนป@จจุบัน
* เนื้อที่ รวม 4.58 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,865 ไร
* อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อบต.สามควายเผือก และเทศบาลตําบลธรรมศาลา
ทิศใต
ติดตอกับ
อบต.ถนนขาด และอบต.พะเนียด
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อบต.พะเนียด และอบตศีรษะทอง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
อบต.พระประโทน
* ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม พื้นดินสวนใหญเปนดินเหนียว ดินรวน และ
ดินทราย เหมาะแกการทํานา ทําสวนผลไม ปลูกพืชผักตางๆ เพราะมีคลองพญากงไหลผาน
* จํานวนหมูบาน
แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 4 หมูบาน ดังนี้
หมูที่ 1 ชื่อบานธรรมศาลา มีนายสุวิทย ชื่นตะโก
หมูที่ 2 ชื่อบานสระออ มีนายมนู อินทรเจิม
หมูที่ 3 ชื่อบานทาหนอไม มีนายภูภณ ตั้งอเนกเจริญ
หมูที่ 5 ชื่อบานสวนใหม มีนายสุภาพ เฉลิมธํารงค

เปนผูใหญบาน
เปนผูใหญบาน
เปนผูใหญบาน
เปนกํานันตําบล

* ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 5,900 คน แยกเปนชาย 3,362 คน เปนหญิง 2,538 คน มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,527 ครัวเรือน มีความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 1,214 คน/ตร.กม.

ชื่อหมูบาน
บานธรรมศาลา
บานสระออ
บานทาหนอไม
บานสวนใหม
รวม

หมูที่

ครัวเรือน

1
2
3
5

163
379
597
388
1,527

รวมประชากร 5,900 คน

ประชากร
ชาย
278
693
1,636
755
3,362

หญิง
273
785
687
793
2,538

รวม
551
1,478
2,323
1,548
5,900

ครัวเรือน 1,527 ครัวเรือน

ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต..ธรรมศาลา
หมูที่ อําเภอ
ตําบล
ชื่อหมูบาน
ประชากรในเขตอบต.
คน
ครัวเรือน
1
เมือง
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
551
163
2
เมือง
ธรรมศาลา
สระออ
1,478
379
3
เมือง
ธรรมศาลา
ทาหนอไม
2,323
597
5
เมือง
ธรรมศาลา
สวนใหม
1,548
388
(อางอิงจากสถิติทะเบียนบานแยกรายพืน้ ที่ระดับตําบลขอมูลของ อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา เดือนมีนาคม 2556))

2.1.6 องคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นอื่นในตําบล
- เทศบาลตําบลธรรมศาลา
จํานวน 1 แหง

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของขององคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา
* การคมนาคมและการจราจร
- ถนนบานธรรมศาลา ถึงตําบลพะเนียด
- ถนนบานธรรมศาลา ถึงบานปIาผี
- ถนนบานธรรมศาลา ถึงบานสวนใหม
- ถนนสายเพชรเกษม ถึงบานทาหนอไม
* การประปา
- มีการประปาหมูบาน จํานวน 16 แหง
บริเวณหมูที่ 1
1.ขางทางรถไฟ
2.บานนางชูศรี
บริเวณหมูที่ 2
1.บานนายโต ชื่นจิต
2.บานนายยุง
4.บานนายพวน
5.บานนายใจ

3.บานนายชางออด
3.บานผูใหญเสงี่ยม

บริเวณหมูที่ 3
1.บานยายแจKว
4.บานนายมา
บริเวณหมูที่ 5
1.บานนายประสงค
4.บานนายเซี้ย

2.ฟารมหมู

3.ศาลเจาพอโต

2.บานนายกิม

3.บานนายสุเจตน

* การโทรคมนาคม
- ตูโทรศัพทสาธารณะ 7 แหง
- หอกระจายขาว 12 แหง
* การไฟฟ<า
-ไดขยายเขตไฟฟMาทุกหลังคาเรือน
-ติดตั้งไฟฟMาสองสวางสาธารณะ ถนนสายสําคัญๆ ทางแยก
* อาชีพ
- เนื่องจากสภาพภู มิประเทศเปนพื้นที่ ราบลุ ม มี น้ําพอเพี ยงในการทําการเกษตร
ประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสุกร ทําสวน ทําไร ทํานา และรับจางทั่วไป
* ศาสนา
- ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาอื่น ๆ
ประมาณรอยละ 1 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

2.3 ดานเศรษฐกิจ
* การเกษตร
- ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรทําสวน
ไมผล พืชผัก พืชไร ปลูกไมยืนตน เลี้ยงสัตว และทํานา
* การอุตสาหกรรม
- ป@Nมน้ํามันหมุน (ป@Nมหลอด)
- ป@Nมถังลอย(ประเภท3 )

จํานวน 2 แหง
จํานวน 1 สถานี

2.4 ดานสังคม
* การศึกษา
- มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา จํานวน 1 แหง
- มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลธรรมศาลา จํานวน 2 แหง (อยูในเขตทต.ธรรมศาลา)
- มีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (อ.เมืองนครปฐม) จํานวน 1 แหง (อยูในเขตทต.ธรรมศาลา)
- สนามบาสเก็ตบอล หมูที่ 2 (งบประมาณอบจ.นฐ.) จํานวน 1 แหง
* การสาธารณสุข

- มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จํานวน 27 คน
- มีสถานีอนามัยวัดธรรมศาลาและสถานีอนามัยวัดตนสําโรง จํานวน 2 แหง (อยูในเขตทต.ธรรม
ศาลา)
*ผูสูงอายุ /ผูพิการ /ผูดอยโอกาส
-จํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น 449 คน
-จํานวนผูพิการ
58 คน
-ผูปIวยเอดส
2 คน
* การรักษาความสงบเรียบรอย
- มีอาสาสมัครปMองกันภัยฝIายพลเรือน (อพปร.) จํานวน 20 คน
- มีศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศตส.อบต.ธรรมศาลา)จํานวน 1 แหง
- อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรสามควายเผือก

2.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
*แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- บอน้ําบาดาล จํานวน 17 บอ
*แหลงน้ําตามธรรมชาติ
- สระน้ํา
จํานวน 4 บอ ( สระน้ําหวาน 1/บึงสระกราง 3 )
- คลองชลประทาน
จํานวน 1 สาย
- คู คลอง ภายในตําบล
จํานวน 4 สาย
ประกอบดวย
(1) หมูที่ 2 บริเวณบึงกุม กวาง 25 ม. ยาว 800 ม.
(2) หมูที่ 2 บริเวณบานปIาผี กวาง 20 ม. ยาว 1,200 ม.
(3) หมูที่ 3 บริเวณเลียบทางรถไฟ กวาง 20 ม. ยาว 1,200 ม.
(4) หมูที่ 5 บริเวณคลองเกาะศรีจันทร กวาง 20 ม. ยาว 1,200 ม.
- มีบึงกุมบึงบางชาง เปนแหลงน้ําธรรมชาติ

แผนที่อาณาเขตความผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา

2.6 ขอมูลอื่นๆ
*วัฒนธรรมประเพณีตําบลธรรมศาลาที่สําคัญ
กิจกรรม

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

1. วันขึ้นปTใหม

ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปT

2. วันเด็ก

ตรงกับวันเสารที่สองของเดือนม.ค.ของทุกปT

3. วันมาฆบูชา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3

4. วันสงกรานต

ระหวางวันที่ 13 - 17 เมษายนของทุกปT

5. วันวิสาขบูชา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6

6. งานวันกีฬาตําบล

(ตามความเหมาะสม)

7. วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8

8. วันเขาพรรษา

ตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8

9. วันแมแหงชาติ

ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปT

10. วันปาวารณาออกพรรษา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11

11.วันลอยกระทง

ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปW

12.งานคลายวันมรณะภาพพระครูภาวนากิตติคุณ ตรงกับวันที่ 15-17 พ.ย. ของทุกปT
(อินททสโร) หลวงพอนอย วัดธรรมศาลา
13. วันพอแหงชาติ

ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปT

* มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 1 รุน
- สมาชิกอพปร. 1 รุน
- กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลธรรมศาลา
- หมูบานโครงการแกไขป@ญหาความยากจน
- ชมรมผูสูงอายุ

จํานวน 14 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 4 กลุม
จํานวน 1 ชมรม ( 295 คน)

* พื้นที่ความรับผิดชอบตําบลธรรมศาลา
เนื้อที่ (ไร)

หมูที่/บาน

ทต.ธรรมศาลา

หมูที่ 1 บานธรรมศาลา
หมูที่ 2 บานสระออ
หมูที่ 3 บานทาหนอไม
หมูที่ 4 ชุมชนเกาะกลางตะวันตก-เกาะกลางตะวันออก
หมูที่ 5 บานสวนใหม
หมูที่ 6 ชุมชนบานตนสําโรง
หมูที่ 7 ชุมชนหนาวัด-ชุมชนริมคลองเจดียบูชา
รวม

อบต.ธรรมศาลา
450
100
870
425
65
365

2,275 ไร 3.64 ตร.กม.

*หมายเหตุ 625 ไร = 1 ตารางกิโลเมตร
*หนวยเลือกตั้ง จํานวน 6 หนวย
(1) หมูที่ 1 เขตที่ 1 หนวยเลือกตั้งที่ 1 ใตถุนศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา
(2) หมูที่ 2 เขตที่ 2 หนวยเลือกตั้งที่ 1 หนาที่ทําการอบต.ธรรมศาลา
(3) หมูที่ 3 เขตที่ 3 หนวยเลือกตั้งที่ 1 ปะรําศาลเจาหลวงพอโต
(4) หมูที่ 3 เขตที่ 3 หนวยเลือกตั้งที่ 2 ปะรําศาลเจาหลวงพอโต
(5) หมูที่ 5 เขตที่ 4 หนวยเลือกตั้งที่ 1 ศาลเจาเลากง
(6) หมูที่ 5 เขตที่ 4 หนวยเลือกตั้งที่ 2 ศาลเจาเลากง
*บุคลากร แยกเปHน
-พนักงานขาราชการสวนตําบล
-ลูกจางประจํา
-พนักงานจางตามภารกิจ
-พนักงานจางทั่วไป
ทั้งหมดจํานวน
คณะผูบริหารและสมาชิก อบต.
-คณะผูบริหาร
-คณะสมาชิก อบต.
ทั้งหมดจํานวน

จํานวน 15 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 7 คน
จํานวน 5 คน
28 คน
จํานวน
จํานวน

6 คน
8 คน
14 คน

375
1,309.375
575.75
605.6875
2,865.81 ไร4.58 ตร.กม.

โครงสรางและการบริหารงานบุคคลของ อบต.ธรรมศาลา
ผายบริหาร

ผายนิติบัญญัติ

นายกฯ

ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการนายก

รองประธานสภาฯ

ที่ปรึกษา 2 คน
รองนายกฯ 2 คน

สมาชิกสภาฯ 6 คน
โครงสรางสวนราชการ
ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

หัวหนาสํานักปลัด
พัฒนาชุมชน
จนท.ระบบงานคอมฯ
บุคลากร
จนท.วิเคราะหฯ
จพง.ธุรการ
พนง.จางตามภารกิจ
พนง.จางทั่วไป

ผอ.การคลัง

ผอ.กองชาง
นายชางโยธา
พนง.จางทั่วไป
พนง.จางตามภารกิจ

นวก.การเงินและบัญชี
นวก.พัสดุ
จพง.จัดเก็บ
จนท.จัดเก็บฯ
พนง.การเงิน(ลจ.)
พนง.จางตามภารกิจ
พนง.จางทั่วไป

*รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
- ประจําปTงบประมาณ 2555 จํานวนทั้งสิ้น
- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
- รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-.เงินอุดหนุนทั่วไป
โดยแสดงเปHนแผนภูมิวงกลมดังนี้

30,139,621.84 บาท แยกเปน
1,943,786.30 บาท
13,888,462.54 บาท
10,636,746.00 บาท
3,670,627.00 บาท

รายไดที่อบต.จัดเก็บเอง
รายไดสวนราชการตางๆจัดเก็บให
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนทั่วไป

* รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
การบริหารรายจายในปKงบประมาณที่ผานมาเปรียบเทียบยอนหลังเปHนระยะเวลา 5 ปK
รายการ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ.2554
รายรับ
16,259,803.78 17,933,060.71 24,840,708.31 24,685,533.54
รายจาย
13,408,128.71 14,399,559.13 22,194,118.59 22,225,844.41

พ.ศ.2555
30,139,621.84
25,833,693,59

35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00

รายรับ
รายจาย

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2551

2552

2553

2554

2555

* ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
พื้ น ที่ ขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลธรรมศาลา เปนพื้ น ที่ เ หมาะแกการพั ฒ นา ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรปMอนตลาด สินคาของจังหวัดนครปฐมอยาง
ตอเนื่อง มีวัดธรรมศาลาและพระครูภาวนากิติคุณ(หลวงพอนอย)เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตําบล ธรรม
ศาลา และถือเปนศาสนสถานที่สําคัญของชาวจังหวัดนครปฐม สถานที่ทองเที่ยวทางน้ําที่มีทัศนียภาพอันงดงาม
คือบึงกุมบึงบางชาง ซึ่งมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมอยูเสมอ

ตารางจําแนกรายไดเฉลี่ยตอคนตอปT (เรียงลําดับจากนอยไปหามาก พ.ศ.2554)
ลําดับที่

หมูบาน

รายไดเฉลี่ยตอคนตอปT(บาท)

1

ธรรมศาลา

31,597

2

สวนใหม

36,228

3

ทาหนอไม

41,667

4

สระออ

43,787

เฉลี่ยรายไดเฉลี่ยตอคนตอปTของคนในพื้นที่

39,629

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

