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ส่วนที ่1 
บทน า 

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

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปีซึ่งมีความตํอเน่ืองและเป็นแผนก๎าวหน๎า ครอบคลุมระยะเวลา 
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
      (1)  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการในชํวงระยะเวลา  
3   ปี  (พ.ศ. 2554 - 2556) โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพันธกิจการบริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  รวม    5   ด๎าน 
      (2)  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว๎อยํางชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของปี  2554  ที่จะน าไปบรรจุในงบประมาณปี  2554  ได๎ทันท ี
      (3)  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดอนก ายาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
      (4)  เป็นแผนพัฒนาที่เปิดโอกาสให๎ประชาชน ประชาคมมีสํวนรํวมในการจัดท าโดยรํวมคิดรํวมท าและ 
น าโครงการจากการประชาคมมาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาสามปี 
       (5)  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551 - 2554) และ
เอกสารงบประมาณรายจํายประจ าปี   พ.ศ.  2554  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
      (1)  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี 
โดยเฉพาะปี  พ.ศ. 2554  สามารถน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 
      (2)  เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551 - 2554) และ
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  พ.ศ. 2554 
      (3)  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนา ประจ าปี  พ.ศ. 2554 - 2556 ที่สอดคล๎องและสนองตอบตํอ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา อบต.ดอนก ายาน 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
      (1) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหา
ความต๎องการของประชาชน และน าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยราชการตํางๆ ในเขต อบต. มาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
      (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความ
ต๎องการและข๎อมูลน ามาจัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
      (3)  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
      (4)  ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเพื่อให๎ความเห็นชอบกํอน 
แล๎วนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จึงพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนต าบล สามารถด าเนินการ
พัฒนาได๎บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด๎านงบประมาณ เวลา และบุคลากร 
พิจารณาปัญหาตําง ๆ อยํางรอบคอบและให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตําง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกันเพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบล น ามา
ตัดสินในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล ให๎มี
ประสิทธิภาพและเพื่อให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดและประชาชนได๎รับประโยชน์อยํางทั่วถึง นอกจากนี้
แผนพัฒนาสามปียังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหวํางยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551 - 
2554)  กับการจัดท ารํางงบประมาณรายจํายประจ าปี  พ.ศ. 2554  ขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 

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

1. สภาพทั่วไป 
    1.1  ประวัติความเป็นมา 
        ในสมัยกํอนพื้นที่ภายในเขตเมืองสุพรรณบุรีสํวนใหญํเป็นที่ราบลํุมการสัญจรไปมาต๎องใช๎ทางน้ าเป็นสํวนใหญํ
ในการติดตํอค๎าขายในเขตต าบลดอนก ายานน้ีมีโขดอยูํโขดหน่ึงเน้ือท่ีประมาณ 300 ไรํเศษ เป็นที่สูง 
น้ าไมํทํวม มีต๎นไม๎ชนิดหน่ึงเรียกวํา  ต๎นก ายาน  ซึ่งเป็นต๎นไม๎ที่มีกลิ่นหอมขึ้นอยูํเต็มทั่วไป  ชาวบ๎านจะน ามา 
ต าเอาน้ าหรือเอาดอกไม๎ชนิดน้ีมาต าข๎าวทิพย์เป็นประจ าทุกปี  และเรียกพื้นที่บริเวณนี้วํา   โคกก ายาน   
ตํอมาได๎ยกฐานะเป็นต าบล  จึงเรียกชื่อใหมํวํา   “ดอนก ายาน” 

    1.2  ภูมิประเทศ   
ลักษณะพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นที่ราบลํุมและมีพื้นที่บางสํวนเป็นที่ดอน  มีล าคลองดอนก ายาน ไหลผํานต าบลในแนว

เหนือ - ใต๎  นอกจากน้ีภายในต าบลยังมีคลองสํงน้ าชลประทานซึ่งอยูํในเขตโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาโพธ์ิพระยาตอน  
2  

    1.3  อาณาเขต 
        ทิศเหนือ   ติดตํอต าบลบ๎านโพธิ ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุร ีโดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากถนนสายบ๎าน
ลาดตานวล บริเวณพิกัด P S 154028 ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายมาลัยแมนถึงสวนน้ าสมอรุณ บริเวณพิกัด P S 165002 
ไปทางทิศตะวันออกตามถนน ร.พ.ช. สิ้นสุดที่ถนนสายมาลัยแมน ล ารางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 รวมระยะ
ทางด๎านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร 
         ทิศตะวันออก   ติดตํอต าบลรั้วใหญ ํและต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากถนนมาลัยแมนล ารางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 ไปทางทิศใต๎ตามแนวคันนา  สิ้นสุดที่บ๎านสะแกยํางหมู 
ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า บริเวณพิกัด P S 185945 รวมระยะทางด๎านทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร 
          ทิศใต๎   ติดตํอต าบลบ๎านสะแกยํางหมู และต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุร ี โดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากบ๎านสะแกยํางหมู ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า บริเวณพิกัด P S 185945 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ตามแนว
คันนา สิ้นสุดที่ถนนสายพัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 รวมระยะทางด๎านทิศใต๎ประมาณ 3 กิโลเมตร    
         ทิศตะวันตก   ติดตํอต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากถนน
สายพัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายมาลัยแมนถึงคลองสามเหลี่ยม บริเวณพิกัด P S 123982 ไป
ทางทิศใต๎ตามถนนสายมาลัยแมน สิ้นสุดที่ถนนสายลาดตานวล บริเวณพิกัด  PS 154028  รวมระยะทางด๎านทิศตะวันตก 
ประมาณ  7 กิโลเมตร 

1.4 เนื้อที ่    

ต าบลดอนก ายานมีเน้ือท่ีประมาณ 30.213 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 18,883 ไรํ    
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   1.5  ท่ีตั้ง       
        ต าบลดอนก ายาน อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก ประมาณ  6  กิโลเมตร 
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 1.6  จ านวนหมู่บ้าน   
              จ านวนหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน มี  9  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ  
 

หมูํที่  1    บ๎านอูํยา นายณัฐธัญพงศ์ จิตต์ใจฉ่ า         เป็นก านันต าบล 
หมูํที่  2    บ๎านบางปลาหมอ     นางสาวฉวีวรรณ   ศรีสมพันธุ์        เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  3    บ๎านศาลาแดง          นางอุบล หรีมฉ่ า             เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  4    บ๎านวังพระนอน       นางกัญจน์ณัฏฐ์ เลํากอที            เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  5    บ๎านสามนาค           นายเกษม พันธ์แตง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  6    บ๎านพันต าลึง           นางสาวนิตยา          แพนพันธ์อ๎วน      เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  7    บ๎านดอนกุํมทิพย์   นายสนิท เรืองทอง             เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  8    บ๎านคลองพะเนียง นายสวัสดิ์            มีนันท์              เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที่  9 บ๎านหลังประตูน้ า นายมานพ นาคสมพันธ์             เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 

1.7 ประชากร                                                                 
          ประชากรทั้งสิ้น  9,825   คน  แยกเป็นชาย  4,811  คน  หญิง  5,014  คน  จ านวนครัวเรือน  2,944
ครัวเรือน มีความหนาแนํนเฉลี่ย  324  คน/ตารางกิโลเมตร (ข๎อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2552 จากส านักงาน
ทะเบียนราษฎรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี) 
 

      ตารางแสดงข๎อมูลจ านวนประชากรขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  
 

หมูํบ๎าน 
จ านวน จ านวนประชากร 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมูํที่  1 บ๎านอูํยา 1,033 1,074 1,176 2,250 

หมูํที่  2    บ๎านบางปลาหมอ     334 599 655 1,254 
หมูํที่  3    บ๎านศาลาแดง          211 370 372 742 
หมูํที่  4    บ๎านวังพระนอน       183 310 310 620 
หมูํที่  5    บ๎านสามนาค           229 506 512 1,018 
หมูํที่  6    บ๎านพันต าลึง           303 638 637 1,275 
หมูํที่  7    บ๎านดอนกุํมทิพย์   331 682 681 1,363 
หมูํที่  8 บ๎านคลองพะเนียง 131 252 251 503 
หมูํที่  9 บ๎านหลังประตูน้ า 189 380 420 800 

รวม 2,944 4,811 5,014 9,825 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
    2.1 อาชีพ 
             การผลิตที่ส าคัญของต าบล ได๎แก ํสาขาเกษตรกรรม คือ การท านา ท าสวน ไม๎ผล ปลูกพืชผักและการเลี้ยง
สัตว์อาชีพเกษตรกรรมนับได๎วําเป็นอาชีพที่ท ารายได๎ให๎กับประชาชนภายในต าบล  ส าหรับพืชที่ปลูกกันมาก  
ได๎แก ํ ข๎าว  พืชผัก เชํน  คะน๎า  กวางตุ๎ง  ผักชี  ถั่วฝักยาว แตงกวา มันเทศ  ไม๎ผล เชํน มะมํวง มะพร๎าว  เป็นต๎น  
ส าหรับทางด๎านการเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรสํวนใหญํจะนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจ าหนํายเพื่อ
เป็นรายได๎เสริมของครอบครัวโดยเลี้ยงแบบปลํอยให๎หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได๎แก ํ 
ไก ํ เป็ด  สุกร  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกุ๎งก๎ามกราม เลี้ยงปลา โดยเกษตรกรจะขุดบํอเลี้ยง เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีก
ทางหนึ่ง จะเห็นได๎วําการประกอบอาชีพหลักของประชาชนยังขึ้นอยูํกับการเกษตรกรรม ได๎แกํ การท านา 
รองลงมาได๎แกํ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกไม๎ผล  เป็นต๎น  

   2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
             - ปั๊มน้ ามันขนาดใหญํ                1    แหํง        
             - ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก                           16   แหํง 
             - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํ      1    แหํง  
            - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก        4    แหํง 

- โรงสีขนาดใหญํ                           2    แหํง  
              - โรงแรม                              2    แหํง 
             - สหกรณ์เพื่อการเกษตร                  1        แหํง 

   2.3  หน่วยราชการในเขต อบต.  
              - ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8    
  - แขวงการทางที่ 1 
 - ส านักงานทางหลวงที่ 10 
 - หนํวยบ ารุงรักษาน้ าโครงการสํงน้ าโพธิ์พระยาตอน 2         
 - สถานีอนามัยต าบลดอนก ายาน 
        - สถานีอนามัยบ๎านอูํยา 
 - โรงเรียนวัดอํูยา    
              - โรงเรียนวัดวังพระนอน 

- โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม     
             - โรงเรียนวัดพันต าลึง 
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3. สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
            สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน  3  แหํง  ดังนี ้
 

ที่ ชื่อสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ. ที่ตั้ง 
จ านวนครู 

(คน) 

จ านวนครู 
อัตราจ๎าง

(คน) 

นักการ
ภารโรง

(คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดอํูยา หมูํที่ 1 9 2 1 73 48 121 
2 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม หมูํที่ 5 11 - 1 112 69 191 
3 โรงเรียนวัดพันต าลึง หมูํที่ 6 6 - 1 28 16 44 
                          รวม 26 2 3 223 133 356 

    

         โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน  1  แหํง  ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ตั้ง 
จ านวนครู 

(คน) 

จ านวนครู 
อัตราจ๎าง

(คน) 

นักการ
ภารโรง

(คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดวังพระนอน หมูํที่ 4 13 2 1 96 82 178 
 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  5  แหํง  ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ตั้ง 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านอํูยา หมูํที่ 1 2 20 15 35 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังพระนอน หมูํที่ 4 2 17 13 30 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสามนาค หมูํที่ 5 2 33 24 57 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพันต าลึง  หมูํที่ 6 2 20 6 26 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดอนกุํมทิพย์ หมูํที่ 7 3 32 24 56 

รวม 11 122 82 204 
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 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
             มีวัด จ านวน  6  แหํง  คือ  
              - วัดอํูยา 
              - วัดบางปลาหมอ 
              - วัดวังพระนอน 

- วัดนิเวศน์ธรรมาราม 
              - วัดพันต าลึง 
              - วัดดอนกุํมทิพย์  
 3.3  สาธารณสุข 
              -  สถานพยาบาลเอกชน            3       แหํง       
              -  สถานีอนามัยประจ าต าบล           2       แหํง 
              -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                 9       แหํง     
              -  ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน                          2       แหํง 
              -  อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ  100  

 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ป้อมต ารวจ                 2       แหํง  
- หอกระจายขําว          7       แหํง 
- เสียงตามสาย      5       แหํง 

              - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูํบ๎าน      8       แหํง 
              - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ าหมูํบ๎าน อปพร.   9       แหํง 

 3.5  สถานบริการสาธารณะ กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน 
        - สวนฝึกซ๎อมและเลํนกีฬา    6       แหํง        
       - ลานตากข๎าว              5       แหํง 
        - สวนสมุนไพร       1       แหํง       
        - สวนสุขภาพส าหรับพักผํอน         1       แหํง 

- ศูนย์กีฬาประจ าต าบล                      1       แหํง 
        - ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน           9       แหํง 

                     3.6  กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
             - กลุํมสตรี แมํบ๎าน                   8       กลุํม           
             - กองทุนยาและเวชภัณฑ์              1       แหํง 
             - กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต      8       กลุํม          
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             - กลุํมฌาปนกิจสงเคราะห์             5       กลุํม 
             - ธนาคารข๎าว      1       แหํง          
             - ชมรมผู๎สูงอายุ               6       กลุํม 
             - กลุํมท าอิฐบล็อก                    1       กลุํม      
             - หมอดินอาสา (กรมพัฒนาที่ดิน)     8       กลุํม             
             - กลุํมการเกษตรต าบลดอนก ายาน        1       กลุํม    
             - กลุํมผู๎ใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ า     1       กลุํม 
        - ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     1       ศูนย์    
        - ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข       1       กลุํม               
             - กลุํมประชาสงเคราะห์                         1       กลุํม    
             - กลุํมผักครัวเรือนปลอดสารพิษ       1       กลุํม 
             - กลุํมโครงการสํงเสริมการเกษตรเพื่อชุมชนมีสํวนรํวม   1       กลุํม   
            - เคหะชุมชนแหํงชาติ (อํูยา)    1       กลุํม 
        - กลุํมเกษตรกรเพื่อชาวนา ม.1 และ ม.2   2       กลุํม 

- กลุํมเกษตรกรชาวนา ม.3    1       กลุํม 
- กลุํมการเกษตรกรต าบลดอนก ายาน ม.4   1       กลุํม 

             - กลุํมเกษตรกรท านาสามนาค ม.5    1       กลุํม 
             - กลุํมเกษตรกรบ๎านพันต าลึง ม.6    1       กลุํม 
             - กลุํมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.7   1       กลุํม 
             - กลุํมเกษตรกรบ๎านคลองพะเนียง ม.8   1       กลุํม 

4.  การบริการพื้นฐาน 
     4.1  การคมนาคม  
 การคมนาคมภายในต าบล   อาศัยเส๎นทางคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์  มีเส๎นทางคมนาคมที่
ส าคัญในต าบล ได๎แกํ                                     
 - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  321  ผํานต าบลสนามชัย   ทําพี่เลี้ยง   รั้วใหญํ   ดอนก ายาน  บางก๎ุง         
ดอนโพธิ์ทอง  สวนแตง  และต าบลศาลาขาว 
 - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 322 ผํานต าบลดอนก ายาน บ๎านโพธิ ์ สระแก๎ว สนามคลีและต าบลตล่ิงชัน 
 - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  3260   ผํานต าบลรั้วใหญํและต าบล ดอนก ายาน  เข๎าเขตอ าเภอบางปลาม๎า  
 - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  357 เล่ียงเมืองตะวันตก  ผํานต าบลทําระหัด   ต าบลดอนก ายานและต าบล
ดอนโพธิ์ทอง          
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       - ถนน รพช. หมายเลข  2062  (บ๎านอูํยา - ท๎ายสนามบิน) 
  - ถนน รพช. หมายเลข  สพ.2066  (บ๎านท๎ายสนามบิน - บ๎านบางปลาหมอ) 
                     - ถนน รพช. หมายเลข  สพ.2072  (บ๎านดอนโพธิ์ทอง - บ๎านวังพระนอน) 
  - ถนน รพช.  หมายเลข  สพ.4014  (บ๎านมะขามล๎ม - บ๎านสามนาค) 
  - ถนน รพช.  หมายเลข  สพ.4157  (บ๎านสามนาค - บ๎านสามเหลี่ยม) 

ภายในต าบลมีบริการทางด้านรถโดยสารรับจ้างวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสาร ได้แก ่
                       - รถ บขส. สายกรุงเทพ ฯ - สุพรรณบุร ี
                       - รถ บขส. สายสุพรรณบุรี - กาญจนบุรี 
                       - รถเมล์เล็กวัดชายทุํง - บางปลาหมอ 
                       - รถเมล์เล็กบางลี่ - สุพรรณบุร ี
                       - รถเมล์เล็กอํูยา - พันต าลึง - สุพรรณบุร ี
                       - รถเมล์เล็กทําไชย - สุพรรณบุร ี
                       - รถเมล์เล็กเคหะชุมชน - สุพรรณบุร ี

 4.2  การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในต าบล 
        สภาพถนนซึ่งเป็นเส๎นทางคมนาคมติดตํอระหวํางกลุํมบ๎านและชุมชนสํวนมากมี  สภาพการใช๎
งานได๎ดีและสะดวก   มีบางชํวงยังเป็นถนนดินและลูกรังซึ่งมีสภาพช ารุดบางสํวน  โดยเฉพาะการคมนาคม
ส าหรับขนสํงทางการเกษตร   

 4.3  การโทรคมนาคม   
 - โทรศัพท์ประจ าบ๎าน (ประมาณ)  865  เลขหมาย 
              - โทรศัพท์สาธารณะ  12  หมายเลข 

 4.4  ไฟฟ้า 
   สํวนใหญํมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน    

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.1  สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศโดยทั่วไป  จะได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผํานในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท าให๎เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น  ในชํวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  จะมีลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต๎พัดผํานท าให๎เกิดอากาศร๎อน  ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  จะมีลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต๎พัดผํานท าให๎เกิดฝนตกชุก  
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     5.2  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
            ล าคลอง  4 สายได๎แก ํคลองดอนก ายาน คลองบางปลาหมอ (คลองล าพุทรา) คลองสามนาค (ศาลเจ๎า)  
คลองสามเหลี่ยม 

  5.3  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
             - บํอน้ าตื้น                 8      แหํง  
             - บํอน้ าโยก           2      แหํง 
             - บํอน้ าบาดาล           2       แหํง 
             - ประปาหมูํบ๎าน         7       แหํง   
             - คลองชลประทาน     6       แหํง 

     5.4  ขยะ 
             - ปริมาณขยะปัจจุบัน  10  ตัน/วัน 
               - รถบรรทุกขยะขนาดความจุ  8 ลูกบาศก์เมตร  (งบประมาณ  ส านักงานการเคหะแหํงชาติ )  จ านวน  
1  คัน และรถบรรทุกขยะแบบอัดท๎าย  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์เมตร  (งบประมาณของกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น)  จ านวน  1  คัน 
               - สถานที่ทิ้งขยะ  ตั้งอยูํที่  หมูํที่  7  ต าบลดอนก ายาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีขนาดพื้นที่   
7  ไร ํ อยูํหํางจากองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  10  กิโลเมตร  ก าจัดโดยวิธีฝังกลบ 

6.  ด้านการเมือง - การบริหาร  
     6.1  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน  
                โครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลแบํงเป็น   2  สํวน  คือ  
  -  สภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ประกอบด๎วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน  มีจ านวน  18   คน   คือ 
   1. นายไพโรจน์ บุญช่วย   ตําแหน่ง    ประธานสภา อบต. 
   2. นายวินัย   สุมูลเวช ตําแหน่ง    รองประธานสภา  อบต.    
   3. นายฐิติพงษ์  เพ็งหาจิตต์ ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
   4. นายสุริยัน  ตึ๋งพันธ์  ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
   5. นายสํารวย  อยู่แย้ม  ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
   6. นายสมศร ี  ชาวกงจักร์ ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
   7. นายสุวรรณ          อ่อนอินทร์ ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
   8. นายกิจติยา           สร้อยพันธ์มี ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
   9. นายสุนทร           ธีระวงศ์ภิญโญ ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 10. นายบุญธง  ประดับมุข ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
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                     11. นายปลด              เอ่ียมน้อย ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 12. นายจําลอง          ดวงตาแก้ว ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 13. นางวันเพ็ญ แพนพันธ์อ้วน   ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 14. นายสุนทรณ์        เหมลี      ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 15. นายมนู    พันธ์แตง ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 16. นายประเชิญ       ปาละพันธุ์  ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
      17. นายสมศักดิ์          พุทธชัย  ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
 18. นายดอกรัก          กลิ่นดีปลี ตําแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. 
                           และนางสาวนิภา       จําปาเงิน      ตําแหน่ง     ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                                                                              เป็นเลขานุการสภา อบต. 
 มีวาระการด ารงต าแหนํง  4 ปี ท าหน๎าที่ฝ่ายนิติบัญญัต ิและควบคุมการบริหารงานของ  คณะผู๎บริหาร 
 -  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกองค์การ-
บริหารสํวนต าบล อาจแตํงตั้งรองนายก อบต. ซึ่งไมํใชํสมาชิกสภา อบต. เป็นผู๎ชํวยเหลือในการบริหาร
ราชการของ อบต. ได๎ไมํเกินสองคน และอาจแตํงตั้งที่ปรึกษานายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิใชํ
สมาชิกสภา อบต. ได๎จ านวนรวมกันไมํเกินสองคน ดังนี้ 
  1. นายประสวน พันธ์แตง ต าแหนํง    นายก อบต. 
  2. นายพลอย ฮวบศรีพันธุ์ ต าแหนํง    รองนายก อบต. 
  3. นายนิคม เจริญศิลป์ ต าแหนํง    รองนายก อบต. 
  4. นายธนูทอง ประดับมุข ต าแหนํง    เลขานุการนายก อบต. 
 มีวาระการด ารงต าแหนํง  4 ปี ท าหน๎าที่บริหารกิจการของ  อบต.ดอนก ายาน  จะมีพนักงานสํวน
ต าบลและลูกจ๎างเป็นผู๎ปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบายของคณะผู๎บริหาร 

 6.2  การก าหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
 การปฏิบัติหน๎าที่ราชการ  โดยให๎  นางสาวนิภา  จ าปาเงิน  ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล                
(นักบริหารงาน อบต.7)  เป็นผู๎บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง รับผิดชอบในการ
บริหารราชการภายในองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  ดังนี ้
 1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
         งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบล  และราชการที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นหน๎าที่
ของกองหรือสํวนราชการใดในองค์การบริหารสํวนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติของสํวน
ราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารสํวนต าบล  และให๎มีงานในความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
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 - งานบริหารทั่วไป   
 -  งานนโยบายและแผน  
 -  งานนิติการ  
  โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ   นางเจนจิรา   นามอํอน  ต าแหนํง  บุคลากร 5 รักษาราชการแทน 
หัวหน๎าส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน  คือ      

1. นายสมชาติ         เจริญผล        ต าแหนํง  นิติกร  5 
2. นางสาววกุล        ค าพิจารณ์     ต าแหนํง  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5   
3. นายจุน  เกตุคง           ลูกจ๎างประจ า    ต าแหนํง   นักการภารโรง  
4. นางสาวสุณิษา    ศรีสวําง           พนักงานจ๎าง       ต าแหนํง   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล 
5. นายพดล    จาดทองค า     พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง   พนักงานขับรถยนต์  
6. นางอ๎อย แตงวงศ์      พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง   คนงานทั่วไป 
7. นางนงรัก แก๎วเมฆ      พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง   คนสวน 
8. นางสุมาลี ทองฤทธิ์        พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง   คนสวน  
9. นายพูลเกียรติ     เข็มเพชร        พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง   คนงานทั่วไป 

 2.  ส่วนการคลัง  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
                          งานเกี่ยวกับการงานการจําย  การรับ  การน าสํงเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  
การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  คําจ๎าง  คําตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ   เงินอ่ืน ๆ  
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตําง ๆ การจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได๎ และรายจํายตําง ๆ  การควบคุม  การเบิกจําย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ขององค์การบริหารสํวนต าบล   และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎องหรือและได๎รับมอบหมาย  โดยให๎มีงานในความ
รับผิดชอบ  ดังนี ้
 - งานการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ   นางสาวพรทิพย์   ค าไพเราะ  ผู๎อ านวยการกองคลัง             
(นักบริหารงานการคลัง 7) โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน  คือ 
 1. นา สาวสุธีรัชต์        ทาเหล็ก ต าแหนํง  นักวิชาการเงินและบัญชี 4 
 2. นางสาววิลาวัลย์     นิลวิสุทธิ์         ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานพัสดุ 4 
 3. นางสาว เขมจิรา     ศรีสวําง ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 3 
 4. นายชัยขวัญ            ขวัญงาม ต าแหนํง  เจ๎าหน๎าที่พัสดุ  2 
 5. นางวิทกรานต์        ศรีสังข์งาม      ลูกจ๎างประจ า ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎        
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 3. ส่วนโยธา  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

  งานเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกํอสร๎าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  
งานแผนงานด๎านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล  
การควบคุมการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา การเบิกจําย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  โดยให๎มีงานในความ
รับผิดชอบ ดังนี ้ 
 - งานกํอสร๎าง 
 - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - งานผังเมือง 
 - งานประสานสาธารณูปโภค 
 โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นายสมชาย   สุขวิจิตร์   ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองชําง  
(นักบริหารงานชําง  7)  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน   คือ 
  1. นางสาวจารุณี  มีประเทศ ต าแหนํง  นายชํางโยธา 4 
  2. นายไพฑูรย์  บางใจดี พนักงานจ๎าง   ต าแหนํง   ผู๎ชํวยชํางโยธ า 
                       3.  นายสุทิน            ค าพยอม          พนักงานจ๎าง  ต าแหนํง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
                       4.  นายบุญเสริม      พันธ์แตง         พนักงานจ๎าง  ต าแหนํง    ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า 
                       5.  นายอิทธิชัย        ไชยสวน          พนักงานจ๎าง  ต าแหนํง    คนงานทั่วไป  

 4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
 งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   การสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินตํางๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา สํงเสริม ท านุบ ารุงและรักษาไว๎ซึ่งศิลปะ ประเพณ ี ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีท๎องถิ่น  วัฒนธรรมด๎านภาษา  การด าเนินชีวิต  สํงเสริมสนับสนุนการเลํนกีฬา การสํงเสริมและพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย  โดยให๎มีงานในความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 - งานบริหารการศึกษา 
 - งานสํงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

       โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ  นางสาววกุล    ค าพิจารณ ์  ต าแหนํง  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 5  รักษาราชการแทน หัวหน๎าสํวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน  คือ 



- 15 - 
     1. นางเกตุรภัส     ขวดสาลี่  พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
     2. นาง สาวอัจฉรา   พูลคล๎ายวงศ ์พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
    3. นางสาวดวงกมล   โพธิ์พันธ์แก๎ว   พนักงานจ๎าง   ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
     4. นางสาวแววดาว    พันธ์เณร พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
     5. นางสาวพัชรี    สายสอาด พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
     6. นางอารีย์  คุณฑี  พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
     7. นางสาววารุณี      ตระการจันทร์  พนักงานจ๎าง    ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
     8. นางอ านวย  เภาสิงห์  พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
 9. นางกรงทอง   ข าพงษ์ไผํ พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
                   10. นางจวง  มะลิเสือ  พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  
                   11. นางกาญจนา  สีดากิจ         พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก  

 5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
  งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข  อนามัย  การป้องกัน และการรักษาโรค  การรักษาความสะอาด  
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  วางแผนประสาน  คุ๎มครองดูแล  และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรป่าไม๎   ดิน  น้ า   ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  การเฝ้าระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบ  และด ารงไว๎ซึ่งสภาวะแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการ 
ด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย   โดยให๎มีงานในความรับผิดชอบ  ดังนี้  
 - งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานรักษาความสะอาด  
 โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ   นายสมชาติ  เจริญผล  ต าแหนํง  นิติกร 5 รักษาราชการแทน 
หัวหน๎าสํวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน   คือ 

1. นายไพรัตน์    อํอนอินทร์     พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
2. นายปริญญา    สินอุดมผล     พนักงานจ๎าง      ต าแหนํง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

                      3. นายชาญวิทย์  พันธ์แตง         พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง     คนงานประจ ารถขยะ 
                      4. นายบุญโสม   เวลุวณารักษ์    พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง     คนงานประจ ารถขยะ 
                      5. นายกฤษณะ   เกิดสมบูรณ์     พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง     คนงานประจ ารถขยะ 
                      6. นายศุภชัย      พันธ์แตง         พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง     คนงานประจ ารถขยะ 
                      7. นายอ านาจ      มาลาพันธุ์       พนักงานจ๎าง     ต าแหนํง     คนงานประจ ารถขยะ 

7.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล         
  (1)  จ านวนบุคลากร   บุคลากรในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน    22    คน 
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                 - สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล        จ านวน     18    คน 
                 - คณะผู๎บริหาร จ านวน      4     คน    
                 1.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน    42    คน 
   - ต าแหนํง ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน      1     คน 
 - ต าแหนํงในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล    จ านวน      10     คน 
                        - ต าแหนํงในกองคลัง       จ านวน      7     คน 
                        - ต าแหนํงในกองชําง           จ านวน      6     คน 
 - ต าแหนํงในสํวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    11     คน 
 - ต าแหนํงในสํวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จ านวน      7     คน 

 (2)  ระดับการศึกษา 
                  2.1 ระดับการศึกษาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     22    คน 
                         - ประถมศึกษา                          จ านวน      5     คน 
                         - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา         จ านวน    17     คน 
                  2.2 ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบล       จ านวน    11    คน 
       - อนุปริญญา จ านวน      1     คน 
  - ปริญญาตรี จ านวน      10     คน 
       2.3 ระดับการศึกษาของลูกจ้างประจ า จ านวน      2    คน 
        - ประถมศึกษา                       จ านวน      1     คน 
   - อนุปริญญา จ านวน      1     คน 
   2.4 ระดับการศึกษาของพนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน    19    คน 
   - ประถมศึกษา จ านวน       1     คน 
   - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา         จ านวน      7     คน 
   - อนุปริญญา จ านวน      3     คน 
    - ปริญญาตร ี จ านวน      9    คน 
      2.5 ระดับการศึกษาของพนักงานจ้างท่ัวไป                      จ านวน      10     คน 
     - ประถมศึกษา                 จ านวน      5     คน 
                           - มัธยมศึกษา                                                                                  จ านวน     4     คน 
                           - ปริญญาตรี                                                                                    จ านวน     1     คน 
 (3)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 
       ประจ าปีงบประมาณ  2552                                       เป็นเงิน   23,890,027.98   บาท  แยกเป็น 
   - รายได๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเอง                                                  885,605.20   บาท 
   - รายได๎ที่สํวนราชการตําง ๆ จัดเก็บให ๎                                               12,509,892.33   บาท 
                         - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                                       10,210,962.-      บาท 
  - รายได๎จากทรัพย์สิน                 313,568.45   บาท 
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 ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 ในด๎านศักยภาพของชุมชนจัดวําอยูํในชั้นปานกลาง   ประชากรสํวนใหญํมีการศึกษาไมํสูง  แตํในปัจจุบัน
นิยมสํงเสริมให๎บุตรหลาน ได๎เรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นแทบทุกครัวเรือน อยํางไรก็ตามประชาชนจ านวนหนึ่งได๎เล็งเห็น
ความส าคัญของการมีสํวนรํวม และความเป็นเจ๎าของในการพัฒนาชุมชนอันเป็นรากฐานในระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
น าสูํการเมืองการปกครองของประเทศ ประชาชนมีการรวมกลุํม ในรูปแบบตําง ๆ  อาท ิ เชํน  กลุํมออมทรัพย ์ กลุํมผู๎ใช๎
น้ า กลุํมปุ๋ยและยาเคมีปราบศัตรูพืช และกลุํมเกษตรกรตําง ๆ  ในแตํละหมูํบ๎าน  การรํวมกันลงทุนประกอบอาชีพมีน๎อย 
สํวนใหญํจะเคยชินกับการท าการ  เชํน  ท านา  ท าไรํ  ท าสวน   ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน   หากมีการกระตุ๎นสํงเสริม
และสนับสนุนที่เหมาะสมของทุกฝ่ายคาดได๎วําจะเป็นแหลํงชุมชนที่มีพลังและศักยภาพสูงมากในอนาคต โดยทั้งนี้จะ
เห็นได๎จากสภาพที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งเป็นเส๎นทางผําน อยูํระหวํางชุมชนที่เจริญ สํวนในด๎านชื่อเสียง ต าบลดอนก ายานเป็น
แหลํงปลาสลิดที่มีชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงเหมาะสมส าหรับการสํงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดให๎คงไว๎ และในต าบลยัง
มีพื้นที่สาธารณะประโยชน ์ซึ่งสามารถฟื้นฟูเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจเป็นสวนสาธารณะ เป็นสนามกีฬา  สนามเด็ก
เลํน  เพื่อประโยชน์ทางด๎านสุขภาพพลานามัยของเด็กเยาวชนและประชาชน ทั้งยังสามารถป้องกันการมั่วสุมติดยาเสพ
ติด  และยังเป็นการสนับสนุนการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

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

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
              จากการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา ประจ าปีงบประมาณ 2552  ได๎พิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน มีการคมนาคมสะดวก และอยูํใกล๎กับตัวจังหวัด  
สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีหนํวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อยูํในพื้นที่ท าให๎สามารถ ติดตํอประสานงานได๎ 
อยํางสะดวก  รวดเร็ว 

2. มีคณะผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล๎องกับแผนพัฒนาต าบล ซึ่งสามารถปฏิบัต ิ
ได๎จริง  และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     

3. บุคลากรของ อบต.ดอนก ายาน ได๎รับการสํงเสริมเข๎าอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
4. องค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน มีการแบํงสํวนราชการออกเป็น  5  สํวน  คือ 

-  ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
-  สํวนการคลัง 
-  สํวนโยธา 
-  สํวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

มีนายกองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นผู๎บริหารสูงสุด มีการมอบอ านาจให๎ปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล  ด าเนินการแทนในการด าเนินงานให๎บริการประชาชน รวมทั้งให๎ลดขั้นตอนในการด าเนินงาน ท าให๎
การบริการประชาชนเป็นไปอยํางสะดวกและรวดเร็ว 

5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน หลายแหํงรองรับ 
เด็กเล็กได๎ครอบคลุมในพื้นที่  ซึ่งสามารถลดภาระในการรับ-สํงบุตรไปเรียนในเมืองได๎ 
 จุดอ่อน 

1.  กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาไมํหยุดนิ่ง หากพนักงานสํวน- 
ต าบล ไมํติดตามอาจเกิดความเสียหายตํอการปฏิบัติหน๎าที่ทางราชการ  

2. มาตรการก ากับดูแลยังไมํเข๎มงวด เนื่องจากงานด๎านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบลก็มี 
ความส าคัญทุกด๎าน  จึงอาจดูแลไมํทั่วถึง  

3. ขาดเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ความสามารถโดยตรง  ในการด าเนินการโครงการและกิจกรรมด๎านการศึกษา  
และสาธารณสุข   
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 โอกาส 
   1.  นโยบายกระจายอ านาจไปสูํท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย  

อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2.  พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ที่ต๎องท า 
    3.  องค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกรมสํงเสริม  

การปกครองท๎องถิ่น  และหนํวยงานอ่ืน ๆ 
    4.  องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี  ให๎การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.  

 อุปสรรค 
1.  สภาวการณท์างเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ  สํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  
2. ประชาชนได๎เสนอโครงการ แตํขาดการประสานงานเร่ืองที่ดินในการด าเนินการ ท าให๎ อบต.  

ด าเนินการไมํสะดวกเทําที่ควร เน่ืองจากประชาชนไมํอุทิศที่ดิน 
3. พื้นที่ต าบลดอนก ายานในฤดูฝนบางพื้นที่มักจะประสบปัญหาน้ าทํวม สํวนในฤดูแล๎งจะประสบ 

ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคซึ่งสํงผลกระทบตํอผลผลิตทางการเกษตร 
4. งบประมาณในการแก๎ไขปัญหามีจ ากัด และงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน 

ยังมีไมํมากพอในการพัฒนาโครงการขนาดใหญํ 
5. ยังขาดการรวมกลุํมที่ดีและขาดความตํอเน่ืองในการบริหารงานกลุํม 

               การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน ประจ าปี พ.ศ. 2554  ตามยุทธศาสตร์
ทั้ง  5  ด๎าน สํวนใหญํจะประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการได๎ตามเป้าหมายที่วางไว๎ และในสํวนที่ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เน่ืองมาจากองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายานมีงบประมาณไมํเพียงพอที่จะใช๎ในการด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว๎ได๎ทั้งหมด 
 การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ซึ่งได๎ค านึงถึงปัญหาความต๎องการของประชาชนเป็นหลัก ผํานการประชาคมหมูํบ๎านทั้ง  
9  หมูํบ๎าน รวมทั้งให๎สอดคล๎องกับงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลที่มีอยูํอยํางจ ากัด  และเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคือ ความเจริญก๎าวหน๎าและความอยูํดีมีสุขของประชาชน  
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3.2  การประเมินผลน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน   ปี  2552 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร  การขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การผังเมือง  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

                   1.1  การพัฒนาด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  ถนนลาดยาง  ถนนคสล.  ถนนดิน   
ถนนลูกรัง  หินคลุก  กิจกรรมทางเดินน้ า 
                   1.1.1 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 จ านวน 2 สาย  เป็นเงิน 233,000 บาท 
                      สายที่ 1 จากถนน คสล.สายบ๎านอูํยา -บ๎านพันต าลึง บริเวณหน๎าบ๎านนางชื่น  เพ็งหาจิตต์ กว๎าง 4.00  
เมตร  ระยะทางยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  248 ตารางเมตร  ไหลํทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่ 
        สายที่ 2  จากถนน คสล.สายบ๎านอูํยา- บ๎านพันต าลึง ถึงบ๎านนางฉลวย  อํอนนิ่ม ผิวจราจร กว๎าง 4.00  
เมตร ระยะทางยาว 67.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  201 ตารางเมตร   ไหลํทางตามสภาพพื้นที่ 
         1.1.2 คําปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 1  เป็นเงิน 19,000 บาท  จ านวน  2 สาย 
                      สายที่ 1 จากถนน คสล.สายบ๎านอูํยา – บ๎านพันต าลึง ถึงบ๎านนางมาลัย  แป้นแก๎ว ผิวจราจรกว๎าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 23.75 ตารางเมตร  
                      สายที่ 2 จากถนน คสล.สายบ๎านอูํยา-บ๎านพันต าลึง ถึงบ๎านนางปราณี  แตงรื่น ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 90.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 22.50 ตารางเมตร 
         1.1.3  คํากํอสร๎างถนนดินเสริมลูกรัง หมูํที่ 2 จากคันคลองชลประทานถึงบ๎านนายละเอียด ชาวกงจักร 
พร๎อมแยกถึงบ๎านนางสาวฉัตรชัย  ฉายวงศ์ ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 205.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา  615 ตารางเมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 161.28 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรลูกรังบดอัดแนํน
ไมํน๎อยกวํา 172.20 เมตร  เป็นเงิน  162,000  บาท 
                       1.1.4  คําปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 จากบ๎านนายเวียน  สาสดี ถึงบ๎านบุญเซ๎ง  
แซํเอ้ียว  พร๎อมแยกถึงบ๎านนางอรทัย  ลิ้มจิตรสมบูรณ์   ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว 280 เมตร     
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 70  ตารางเมตร เป็นเงิน  29,000  บาท 
                       1.1.5    คําปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4  เป็นเงิน  94,000  บาท จ านวน 8 สาย ดังนี ้
                       สายที่ 1  จากถนนลาดยางสายบ๎านสามนาค – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงบ๎านนายหยวน เสมค า ผิวจราจร
กว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 23.75 ลูกบาศก์เมตร 
                       สายที่ 2 จากถนน คสล.(ข๎างสถานีอนามัยต าบลดอนก ายาน) ถึงบ๎านนายแชํม นุํมพันธ์ ผิวจราจรกว๎าง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 17.50 ลูกบาศก์เมตร 
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                               สายที่ 3 จากถนน คสล. (ข๎างสถานีอนามัยต าบลดอนก ายาน) ถึงบ๎านนายเจือ กอนจันทร์ ผิว
จราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 11.25 ลูกบาศก์เมตร  
                               สายที่ 4 จากถนน คสล.(ข๎างสถานีอนามัยต าบลดอนก ายาน) ถึงบ๎านนางบังอร กอนจันทร์ ผิว
จราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 12.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 3.00 ลูกบาศก์เมตร  
                              สายที่ 5 จากถนนลาดยาง สายบ๎านสามนาค – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงบ๎านนายถวัลย์  คงเปีย         
ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 53.75 ลูกบาศก์เมตร  
                             สายที่ 6 จากถนน ลาดยางถึงบ๎านนางส าราญ  แก๎วปาน พร๎อมแยกถึงบ๎านนายเหมือน                     
ธีระวงศ์ภิญโญ ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 185.00 เมตร   ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 46.25                
ลูกบาศก์เมตร 
                             สายที่ 7 จากถนนลาดยาง สายบ๎านวังพระนอน – บ๎านมะขามล๎ม ถึงบ๎านนายเขียด  จุนอุล            
ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 115.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา  28.75 ลูกบาศก์เมตร  
                             สายที่ 8 จากถนนลาดยาง สายบ๎านสามนาค – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงบ๎านนายมุก  เชื้อสายสิทธิ์          
ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 145.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 36.25 ลูกบาศก์เมตร 
                                1.1.6 คําปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมูํที่ 4  เป็นเงิน   37 ,000  บาท จ านวน 2 จุด  ดังนี้ 
                               จุดที่ 1 ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 60.00 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร ปริมาตรดินถมบดอัดไมํน๎อยกวํา 28.80 ลูกบาศก์เมตร 
                               จุดที่ 2 ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 30.00 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร ปริมาตรดินถมบดอัดไมํน๎อยกวํา 58.80 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมฝังทํอ คสล. Ø 0.80 เมตร จ านวน 7 ทํอน  
                               1.1.7  คําปรับปรุงบํอขยะ หมูํที่ 7 เป็นเงิน 97,000  บาท ขนาดกว๎าง  10.00  เมตร ยาว 180 
ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรลูกรังบดอัดแนํนไมํน๎อยกวํา 70.00 ลูกบาศก์เมตร  
                               1.1.8 คําปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8   เป็นเงิน  174,000  บาท จ านวน 3 สาย 
ดังนี้  
                               สายที่ 1 จากคันคลองชลประทาน ถึงถนนลาดยางสายบ๎านสามนาค – บ๎านดอนโพธิ์ทอง              
ผิวจราจรกว๎าง  2.50 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 75.00 ลุกบาศก์เมตร  
                                สายที่ 2 จากถนนดิน (ซอยดอนทอง) ถึงนานางเชิง ทาเหล็ก ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 250 ลูกบาศก์เมตร 
                               สายที่  3 จากถนนลาดยางสายบ๎านวังพระนอน – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงนานายสวัสดิ์  มีนันท์            
ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 75 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมป้าย
ประชาสัมพันธ์   
                                1.1.9  คําปรับปรุงลงหินคลุก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 9  จากถนนสายสุพรรณบุรี – สองพี่น๎อง ถึง
เขตทางรถไฟ ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,140 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 285 ลูกบาศก์เมตร  
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์   เป็นเงิน  124,000  บาท 
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                            1.1.10  คําปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 6 เป็นเงิน 61,000 บาท จ านวน 10 สาย 
ดังนี้ 
                            สายที่ 1 จากถนนลาดยางสายบ๎านพันต าลึง – สามนาค ถึงบ๎านนายชวน  ปาลพันธ์ พร๎อมแยกถึง
บ๎านนายจุน  ฮวบศรีพันธ์  ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 22.50 
ลูกบาศก์เมตร 
                            สายที่ 2 จากถนนลาดยางสายพันต าลึง – สามนาค ถึงบ๎านนางยม ดวงตาแก๎ว ผิวจราจรกว๎าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 13.75 ลุกบาศก์เมตร 
                           สายที่ 3 จากถนนลาดยางสายพันต าลึง- สามนาค ถึงบ๎านนายจ าลอง  ดวงตาแก๎ว ผิวจราจรกว๎าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 16.25 ลูกบาศก์เมตร 
                          สายที่ 4 จากถนน คสล. สายอํูยา – พันต าลึง ถึงบ๎านนายสนิท  ฤทธิ์สมกฤช  ผิวจราจรกว๎าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 10 ลูกบาศก์เมตร 
                         สายที่ 5 จากถนน คสล.สายบ๎านอูํยา – พันต าลึง ถึงบ๎านนางสาวจ าเนียร  อยูํกลั่นเถื่อน พร๎อมแยกถึง
บ๎านนางเรียม  ฉายหุํน  ผิวจราจรกว๎าง  2.50 เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 10 ลูกบาศก์
เมตร 
                          สายที่ 6  จากถนน คสล. สายอํูยา – พันต าลึง ถึงบ๎านนางเล็ก  ศรีเจริญ ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 30 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 7.50 ลูกบาศก์เมตร 
                         สายที่ 7 จากถนน คสล.สายอํูยา – พันต าลึง ถึงบ๎านนางเล็ก  ลมูลศิลป์ ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะ
ยาว 60 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 15 ลูกบาศก์เมตร 
                         สายที่ 8 จากถนนลาดยาง สายอํูยา – พันต าลึง ถึงบ๎านนางละเอียด  คล๎ายอุบล ผิวจราจรกว๎าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 3.75 ลูกบาศก์เมตร 
                         สายที่ 9 จากถนนลาดยาง สายอํูยา- พันต าลึง ถึงบ๎านนางสุดใจ  สายทอง พร๎อมแยกถึงบ๎านนางกิมลุ๎ย  
เจริญสุข  ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 85 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 21.25 ลูกบาศก์เมตร  
                        สายที่ 10 จากถนนลาดยาง สายอํูยา – พันต าลึง  ถึงบ๎านนายยงยุทธ   รุํงประกายพรรณ  ผิวจราจรกว๎าง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 95 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 23.75 ลูกบาศก์เมตร  
                   1.1.11 คําปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูํที่ 7 เป็นเงิน 135,000 บาท  จ านวน 3 สาย ดังนี้ 
                        สายที่ 1 จากคันคลองชลประทาน  ถึงนานายวิเชียร  ช๎อยสามนาค  ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 520 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 130 ลูกบาศก์เมตร 
                      สายที่ 2 จากถนนลาดยาง  สายบ๎านสามนาค – บ๎านดอนโพธิ์ทอง  ถึงนานายทอน  ศรีสุข  ผิวจราจร
กว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 435 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 108.75 ลูกบาศก์เมตร 
                      สายที่ 3 จากถนนบ๎านนายทองย๎อย  อํอนอินทร์  ถึงนานายงาม  พันธ์แตง ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร 
ระยะยาว 285 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 71.25 ลูกบาศก์เมตร 
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                     1.1.12  คําปรับปรุงถนนลาดยาง หมูํที่ 1,2,5,6,7 เป็นเงิน 642,000 บาท  จากถนนลาดยางสายบ๎านอูํยา – 
บ๎านบางปลาหมอ-บ๎านพันต าลึง-บ๎านสามนาค-บ๎านดอนกุํมทิพย์ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว 7,175 เมตร 
พื้นที่ปรับปรุงไมํน๎อยกวํา 2,521.28 ตารางเมตร 

 1.2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ ากิน – น้ าใช้ 
                      1.2.1  คํากํอสร๎างระบบประปาชนบท แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ บริเวณที่ดินนางแฉล๎ม พันธ์แตง 
ขนาด  100 ครัวเรือน จ านวน 1 แหํง พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 708,000  บาท 

         

1.3  การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  การสื่อสารและระบบจราจร 
                     1.3.1 คําจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย  หมูํที่ 5  เป็นเงิน 99,000 บาท 
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1.4  การพัฒนาด้านการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซม/ 
ปรับปรุงเพื่อบริการประชาชน 

             - 
1.5  การพัฒนาด้านการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล้อม 

    1.5.1   จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย   เป็นเงิน  97,000  บาท 

1.6  การพัฒนาด้านผังเมือง 
     - 

1.7  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
                 1.7.1   จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง   เป็นเงิน   32,000   บาท 
                 1.7.2   จัดซื้อโต๏ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร๎อมกระจก 2 ชุดๆละ เป็นเงิน  11,400 บาท 
                 1.7.3   จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  จ านวน  4  กล๎อง  เป็นเงิน 32,000 บาท 
                 1.7.4   คําจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมือดึง   เป็นเงิน  3.600  บาท 
                 1.7. 5  คําจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  เป็นเงิน   48,000  บาท 
               



 
- 25 - 

                      
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัยพากรมนุษย์  ชุมชน  สังคม  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยา
เสพติด      
 

                 2.1  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์    
                      2.1.1    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตํางประเทศ   เป็นเงิน   300,000  บาท  
         2.1.3  โครงการประชาคมหมูํบ๎านประชาคมต าบล อบรมประชาชนรํวมเป็นคณะกรรมการ               
เป็นเงิน  36,000  บาท 
                      2.1.4  โครงการ อบต. สัญจร     เป็นเงิน   53,220  บาท 
                     2.1.5  โครงการเสริมสร๎างประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของประชาชนปี  2552  ขององค์การบริหาร
สํวนต าบล   เป็นเงิน  36,000  บาท 
                     2.1.6   โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจ าปี 2552 เป็นเงิน  200,000  บาท 
                     2.1.7   โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบุรี                    เป็นเงิน  50,000  บาท 
                     2.1.8    ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี                           เป็นเงิน   200,000  บาท 
                     2.1.9     ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  เป็นเงิน   168,000  บาท  
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                     2.2  การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม     
        2.2.1  โครงการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 255 2  เป็นเงิน  20,000  บาท 
                    2.2.2  จ๎างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์หมูํบ๎านคนดีศรีสุพรรณ  จ านวน  2  ป้าย  และป้ายรายชื่อราษฎร
ภายในหมูํบ๎าน  จ านวน  291  ป้าย   เป็นเงิน   45,000   บาท 
                    2.2.3  จ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบล  
ดอนก ายานทั้ง  5  ศูนย์ฯ (งบประมาณตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2552)   
เป็นเงิน   616,000   บาท 
                    2.2.4  โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในต าบลดอนก ายาน  จ านวน  318   ราย  (งบประมาณตามข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2552 )  เป็นเงิน   1,908,000  บาท 
                  2.2.5   สร๎างจิตส านึกมีวินัยในการลดอุบัติเหตุจราจร ปี 2552  เป็นเงิน   30,000  บาท 
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                     2.2.6  โครงการชํวยเหลือผู๎พิการในต าบลดอนก ายาน  จ านวน  109  ราย  (งบประมาณตามข๎อบัญญัติ 
องค์การบริหารสํวนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2552)   เป็นเงิน   654,000  บาท 
                     2.2.7  อุดหนุนศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างฯ   เป็นเงิน  10,000  บาท   
                     2.2.8  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ส าหรับเด็กนักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 4  ของโรงเรียนในต าบลดอนก ายานทั้ง  4  โรงเรียน  ปีงบประมาณ  
2552  เป็นเงิน   795,200  บาท 
                      2.2.13  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกํอนประถมศึกษาและนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในต าบลดอนก ายานทั้ง  4  โรงเรียน  ปีงบประมาณ  2552   เป็นเงิน   1,010,000  บาท 
                      2.2.14  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กนักเรียนของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลดอนก ายานทั้ง  5   ศูนย์ฯ   เป็นเงิน   616,000  บาท      
                      2.2.15  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กนักเรียนของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลดอนก ายานทั้ง  4  ศูนย์ฯ  เป็นเงิน   877,000  บาท  

                 2.3  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                         - 
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                  2.4  การพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด 
                       2.4.1   อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศตส.จ.สุพรรณบุร)ี   
ตามโครงการรวมพลังท๎องถิ่นรํวมปฎิบัติการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี   
ประจ าปี 2552 เป็นเงิน  50,000  บาท 

            3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน 
                  3.1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
                          3.1.1  จัดซื้อเคร่ืองพํนยา   เป็นเงิน 12,000  บาท 
                          3.1.2  คําวัสดุการเกษตร    เป็นเงิน   30,000 บาท  

            4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง 
                  4.1  การพัฒนาด้านการบริหาร 
                        - 
                  4.2  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
                       - 
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             5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สาธารณสุข  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                   5.1  การพัฒนาด้านการศึกษา 
                        5.1.1  โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู๎โลกกว๎างเป็นเงิน   40,000   บาท 
                        5.1.2    คําวัสดุการศึกษา   เป็นเงิน    135,000   บาท 
                   5.2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                       5.2.1 จ๎างเหมาฉีดพํนหมอกควันก าจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข๎เลือดออกบริเวณบ๎านที่อยูํอาศัยและ  
แหลํงน้ าที่ใกล๎บ๎านเรือนราษฎร  เป็นเงิน   16,000  บาท 
                       5.2.2  จ๎างเหมาจัดหาเคร่ืองฉีดพํนน้ ายาฆําเชื้อโรคพร๎อมด าเนินการฉีดพํนยาฆําเชื้อโรค (ไข๎หวัดนก)   
เป็นเงิน  8,700  บาท 
                      5.2.3  จัดซื้อทรายอะเบท  1%  SG (25 กก./ถัง)   เป็นเงิน   97,200  บาท 
                      5.2.4   อุดหนุนสถานีอนามัยต าบลดอนก ายาน, สถานีอนามัยบ๎านอูํยา พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ  2552   เป็นเงิน  90,000   บาท   
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                   5.3  การพัฒนาด้านการกีฬา 
                       5.3.1 โครงการแขํงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน  เป็นเงิน  250,000  บาท 
                       5.3.2  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การกีฬา   เป็นเงิน  100,000  บาท 
                       5.3.3  อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเงิน   120,000  บาท 
                  5.4  การพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                       5.4.1  อุดหนุนส านักงานท๎องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี   ตามโครงการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว  
จังหวัดสุพรรณบุรี   เป็นเงิน  30,000  บาท 
                       5.4.2  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   ตามโครงการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์   
และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปี  2552   เป็นเงิน  3,000  บาท 
                       5.4.3  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
ประจ าปี  2552  เป็นเงิน  5,000  บาท 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน  ปี  2552 
 1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
      - อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
          2. การด าเนินงานด้านสังคม 

     - โครงการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
      -  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรายชื่อราษฎรภายในหมํูบ๎านตามโครงการหมํูบ๎านคนดีศรีสุพรรณ 
     -  สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ คนพิการ ในต าบลดอนก ายาน  
      - อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก๎ไขปัญหาเอดส์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
      - อุดหนุนศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างของเทศบาลต าบลและ อบต. ระดับอ าเภอ 
      - อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตามโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวให๎เข๎มแข็งและ  
       ยั่งยืน 
      - จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรประชาชน  เชํน ประชาคมหมูํบ๎าน  

               3. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 -  กํอสร๎างถนนและซํอมแซมถนนประเภทตํางๆ ของ อบต. 

-  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  หมูํที่  4  (อบต.ดอนก ายาน) 
  
 4. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

- 
 5. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
                    - จ๎างเหมาฉีดพํนหมอกควันก าจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข๎เลือดออกบริเวณบ๎านที่อยูํอาศัยและ  
                       แหลํงน้ าใกล๎บ๎านเรือนราษฎร 
                     -  จ๎างเหมาจัดหาเครื่องฉีดพํนน้ ายาฆําเชื้อโรคพร๎อมด าเนินการฉีดพํนยาฆําเชื้อโรค (ไข๎หวัดนก)   
                       -  จัดซื้อทรายอะเบท  
                     -  อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  ตามโครงการด าเนินงานสนับสนุนบริการ  
                        สาธารณสุข  หมูํที่ 1 – หมูํที่  9   
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 6. การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
-  สํงเสริมการไปใช๎สิทธิเลือกตั้งตําง ๆ  เชํน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล   เป็นต๎น  

 -  สํงเสริมผู๎บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎างเข๎ารับการอบรมสัมมนา   
                    และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู๎ประสบการณ์ 
                  -  จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ให๎เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่และให๎บริการ  
                      แกํประชาชนอยํางเพียงพอ                               

 7. การด าเนินงานด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         -  จัดอินเตอร์เน็ตต าบล ให๎เยาวชนและประชาชนได๎ใช๎อินเตอร์เน็ตเป็นแหลํงสืบค๎นข๎อมูล    

    -   ติดตั้งมุ๎งลวด ประตู – หน๎าตําง และชํองลม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   -  กํอสร๎างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมูํที่  7 
   -  อุดหนุนจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลดอนก ายานทั้ง  5  ศูนย์ฯ 
    -  อุดหนุนสนับสนุนเป็นคําพาหนะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลดอนก ายานทั้ง  5  ศูนย์ฯ   

            -  จ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลดอนก ายาน   
         -  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ส าหรับเด็กนักเรียนระดับกํอน 

                          ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 4  ของโรงเรียนในต าบลดอนก ายาน 
            ทั้ง  4  โรงเรียน 
         -  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกํอนประถมศึกษาและนักเรียนระดับ  
            ประถมศึกษาของโรงเรียนในต าบลดอนก ายานทั้ง  4  โรงเรียน 
          -  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กนักเรียนของ  
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลดอนก ายานทั้ง  5  ศูนย์ฯ   

                     -  จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
      -  จัดโครงการวันเด็กแหํงชาติ 
                       -  จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 
      -  จัดโครงการสืบสานประเพณีแหํเทียนพรรษา 
      -   โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
                             5 ธันวาคม  2552 
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   -  อุดหนุนส านักงานท๎องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามโครงการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
                        จังหวัดสุพรรณบุรี 
                     -  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   ตามโครงการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์  
                         และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี   

    -  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   
 8. การด าเนินงานด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 
                   -  จ๎างเหมาตักขยะลงบํอพร๎อมกดอัด 
                      -  บ ารุงรักษาดูแลต๎นไม๎ 2 ข๎างทาง พร๎อมทั้งปลูกต๎นไม๎สองข๎างทางเพิ่มเติม 
               9. การด าเนินงานด้านต่างๆ 

    -  พัฒนาการจัดเก็บรายได๎ของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี

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

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.ดอนก ายาน 
             “ ดอนก ายาน “  เป็นเมืองนําอยูํ  ชุมชนเข๎มแข็ง  สังคมปลอดภัย  ก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ    
ผลิตอาหารที่ได๎คุณภาพและมาตรฐาน มีสุขภาพดี ร๎ูเลํนกีฬา การศึกษาเดํนน า อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ดอนก ายาน   
       อบต.ดอนก ายาน ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎   5   ด๎าน   ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจราจร การขนสํง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง    
              เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
              และยาเสพติด 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน 
         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการการบริหารและการปกครอง 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น                  
            ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

4.3  แนวทางการพัฒนา อบต.ดอนก ายาน 
       อบต.ดอนก ายาน ได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎  5  ด๎าน  ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจราจร การขนสํง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง    
               เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1  การพัฒนาด๎านการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนดิน      
        ถนนลูกรัง หินคลุก กิจการทางเดินน้ า 
 1.2  การพัฒนาด๎านแหลํงน้ ากิน - น้ าใช๎ 
 1.3  การพัฒนาด๎านไฟฟ้าสาธารณะ การสื่อสารและระบบจราจร 
 1.4  การพัฒนาด๎านการกํอสร๎างศาลาที่พักผู๎โดยสาร กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์และซํอมแซม  
        ปรับปรุงเพื่อบริการประชาชน 
 1.5  การพัฒนาด๎านการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล๎อม 
 1.6  การพัฒนาด๎านการผังเมือง 
 1.7  การพัฒนาด๎านเทคโนโลยี 
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 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต    
               ทรัพย์สิน และยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1  การพัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2  การพัฒนาด๎านชุมชนและสังคม 
  2.3  การพัฒนาด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.4  การพัฒนาด๎านการป้องกันยาเสพติด 
           3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1  การพัฒนาด๎านการคลังของ อบต. 
  3.2  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจชุมชน 
           4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการการบริหารและการปกครอง 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.1  การพัฒนาด๎านการบริหาร 
        4.2  การพัฒนาด๎านการเมืองและการปกครอง 
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น                  
              ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

   5.1  การพัฒนาด๎านการศึกษา 
   5.2  การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
   5.3  การพัฒนาด๎านการกีฬา 
      5.4  การพัฒนาด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและมุ่งส่งออกสินค้าเกษตรและมุ่ง   
         ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
         แนวทางการพัฒนา 
           1. เพิ่มมูลคําและสํงเสริมการสํงออกสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรม 
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         กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลคําสินค๎าและผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สํงเสริมผลิตภัณฑ์สินค๎า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรีให๎แพรํหลายเพื่อสูํตลาดการแขํงขันทาง

การค๎าและเพื่อการสํงออก 
3. สนับสนุนและพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศด๎านการผลิตและด๎านการตลาดให๎แกํกลุํมอาชีพให๎ทราบ

ข๎อมูลขําวสารสม่ าเสมอ 
4. สนับสนุนการสร๎างเครือขําย องค์กรตํางๆ ที่สํงเสริมการผลิตด๎านการเกษตร 

      2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
         และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
         แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวและการจ าหนํายผลิตภัณฑ์สินค๎าท๎องถิ่น 
2. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะแมํน้ าทําจีนและแมํน้ าตํางๆ ให๎เอ้ืออ านวยประโยชน์อยํางยั่งยืน  
3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให๎สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางประเทศ  
4. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่นของตนเอง 

         กลยุทธ์  
1. สํงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการทํองเที่ยวและการตลาด  
2. สร๎างและพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัด 
3. สํงเสริมสินค๎าท๎องถิ่น (OTOP) 
4. ฟื้นฟูคุณภาพแมํน้ าทําจีนและคลองสาขาให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
5. พัฒนาบึงฉวากให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับสากล 
6. พัฒนาแหลํงน้ าตํางๆ ให๎เกิดระบบนิเวศน์ที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน 
2. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

         กลยุทธ์  
1. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
2. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เสริมสร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด 
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เชํน โครงการคนดีศรีสุพรรณ  
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5. สํงเสริมพัฒนาระบบข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตํางๆ ที่ชํวยเหลือสังคมด๎านความสะดวกและ

ปลอดภัย 
7. พัฒนาเครือขํายตํางๆ ที่ชํวยเหลือและสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาความยากจน 

     4.  ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการและส่งเสริม  
           การกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
         แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา 
2. สนับสนุนและสํงเสริมด๎านกีฬาหมูํบ๎าน/ชุมชนทุกแหํง 

         กลยุทธ์  
1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 
3. พัฒนากีฬาพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน 
4. พัฒนาการกีฬาสูํความเป็นเลิศ 

     5.  ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
         แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริหารด๎วยความโปรํงใส  
2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

         กลยุทธ์  
1. บริการประชาชนด๎วยความรวดเร็วและโปรํงใส 
2. สํงเสริมการท างานรํวมกันระหวํางภาคราชการและเอกชน 
3. สํงเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและการบูรณาการแบบพหุภาคและจริยธรรม คุณธรรม  

      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล      
         แนวทางการพัฒนา 

1. มีโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนอยําง
สูงสุด 

2. การจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพื้นที่ในการกํอสร๎างตํางๆ  
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         กลยุทธ์  

1. กํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานเชื่อมตํอตั้งแตํ  2  ต าบลขึ้นไป 
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3. การจัดท าเมืองรวม 
4. สํงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ กํอเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการ กิจกรรมตํางๆ  
5. สํงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 

4.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น   ได๎มีนโยบายในการพัฒนาและการบริหารด าเนินการตามนโยบายตําง ๆ ดังนี้ 

 1) ด้านการจัดการงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.1  เน๎นความส าคัญในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปรํงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการบริหารจัดการ 
     1.2  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการอยํางชัดเจน 
     1.3  มํุงพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนสํวนใหญํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎รับเป็นหลัก 
     1.4  มุํงเน๎นพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล ให๎มีความรู ๎ความสามารถ และ 
                    มีจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ตํอประชาชน 

1.5 สํงเสริมการบริหารงานโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหมํ 
       เพื่อสนองตอบตํอความต๎องการในการพัฒนาระบบราชการในยุคปัจจุบัน 

 2) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 2.1  สํงเสริมการพัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน ให๎มีความพร๎อม สมบูรณ์ทั้งรํางกายจิตใจและอารมณ์ 
 2.2  สํงเสริมสนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 

 2.3  สํงเสริมสนับสนุน การเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
 2.4  สํงเสริมสนับสนุน และด ารงไว๎ซึ่งกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของชาติ 
 2.5  สํงเสริมสนับสนุนโครงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
  2.6  สํงเสริมการเลํนกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
 3) ด้านการสาธารณสุข 
 3.1  สํงเสริมการตรวจสุขภาพประจ าปี 
       3.2  สํงเสริมดูแลสาธารณสุขขั้นมูลฐานของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อสุขภาพ 
                    พลามัยที่ดีของประชาชน   
          3.3  พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 

 3.4  สํงเสริมการป้องกันและระงับโรคติดตํอ 
 3.5  สํงเสริมการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพพลามัยที่ดี 
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 4) ด้านเศรษฐกิจ 
       4.1  สํงเสริมและสนับสนุนการมีอาชีพและรายได๎ให๎กับประชาชน 
       4.2  สํงเสริมอาชีพด๎านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
       4.3  สํงเสริมด๎านสินค๎าชุมชน        
       4.4  สํงเสริม หนึ่งหมูํบ๎าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 5) ด้านสังคม 
    5.1  สํงเสริมและดูแล ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมอยํางตํอเน่ืองเพื่อ   
                     ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 
             5.2  สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
      5.3  สนับสนุนและสํงเสริมวิถีประชาธิปไตย 
       5.4  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง 
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       6.1  คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
       6.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล๎อม เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว  
 7) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   7.1  พัฒนาการคมนาคมในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล โดยการกํอสร๎าง ปรับปรุงบ ารุงรักษา    
                    ดูแลและซํอมแซมถนน สะพาน 

  7.2  ปรับปรุง ดูแลและซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยูํแล๎วให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ดีมีความ 
                    ปลอดภัย 
   7.3  กํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

  7.4  พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบชลประทาน 
  7.5  พัฒนาแหลํงน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

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

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน 
ประกอบด๎วย   

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
             องค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนก ายาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6  ข๎อ  28   ประกอบด๎วย 
            1. นายสมศรี        ชาวกงจักร          สมาชิกสภาฯ                          ประธานกรรมการ 
  2. นายประเชิญ    ปาลพันธ์            สมาชิกสภาฯ                                      กรรมการ 
  3. นายกิจติยา       สร๎อยพันธ์มี       สมาชิกสภาฯ                     กรรมการ 
  4. นางสาวอรวรรณ ดวงตาแก๎ว       สมาชิกสภาฯ                                    กรรมการ 
   5. นายธรรมนูญ   สายสังข ์           ผู๎แทนประชาคมต าบล                              กรรมการ 
  6. นายสรชัย       กิจภักดีกุล           ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง                         กรรมการ 
  7. นายสมชาย     ธีระวงศ์ภิญโญ   ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง                         กรรมการ 
               8. นายฉัฐชาย     แสงภูํวงษ์          ผู๎ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ 

              9.  นายชูชาติ       คงมีชนม์           ผู๎ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
              10. นายสมชาติ     เจริญผล            นิติกร 5  รักษาราชการแทน หน.สํวนสาธารณสุขฯ  กรรมการ            

                          11. นางเจนจิรา     นามอํอน    บุคลากร  5   รักษาราชการแทน  หน.สนง.ปลัดฯ  กรรมการและเลขานุการ 
                     มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ  
     ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยํางน๎อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

4.  แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 



- 85- 
 
6.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
 

               วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 แบบ  ดังแผนภูมิตํอไปนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1   การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                  แบบชํวยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นวํา ด าเนินการครบถ๎วนทุกขั้นตอนมากน๎อยเพียงใด  
อยํางไร 
                  แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
                  สํวนที ่1  ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น                  
                        สํวนที่ 2  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข๎อ  2 สํวน  คือ  สํวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 6 ข๎อ และการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 7 ข๎อ (ส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตอบวํา มีการด าเนินการ / ไมํมีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือ
การชํวยก ากับนั่นเอง) 
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แบบที ่2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายไตรมาส เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สามารถน าไปใช๎ในการติดตามความก๎าวหน๎าในการด าเนินงานองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ           

(1)  การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจํายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี   
(2)  ผลการด าเนินงานและการเบิกจํายงบประมาณตามโครงการที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด๎วย
เน้ือหาที่ส าคัญ  4  สํวน  คือ  

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 -  ชื่อหนํวยงาน 

 -  ไตรมาสที่รายงาน 
ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี 

-  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
-  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
-  จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
-  การเบิกจํายงบประมาณ 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-  โครงการที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

ส่วนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

แบบที ่3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ

ด าเนินงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 สํวน คือ  
 (1)  ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม   
 (2)  ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในแตํละยุทธศาสตร์ 
 (3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด๎วยเน้ือหาที่ส าคัญ 3  สํวน  คือ 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

     -  ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
     -  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
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ส่วนที ่2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี...................... 
  -  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน และจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงาน 
-  ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 
-  ผลการด าเนินงานในแตํละยุทธศาสตร์ 
-  ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
-  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 

แบบที ่3/2     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
เพื่อใช๎ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 
แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม  

ประกอบไปด๎วยเน้ือหาที่ส าคัญ  2  สํวน  คือ 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
1)   การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 
2)   การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3)   การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4)   การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ 
5)   ความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา 
8)   การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบที ่3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์ 

      เพื่อใช๎ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละยุทธศาสตร์ 
                       แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตลํะ
ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด๎วย 

ยุทธศาสตร์................................... 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)   มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 
2)   มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3)   การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 6.3  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล   
 

     6.3.1 ให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล   ดอน
ก ายาน ปฏิบัติหน๎าที่ประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยครั้งที ่ 1 ติดตามประเมินผลโครงการในชํวงระยะก าลัง
ด าเนินงาน และในคร้ังที่ 2 ติดตามและประเมินผลในชํวงระยะเวลาหลังการด าเนินโครงการสิ้นสุดลงแล๎ว 

 6.3.2 เมื่อด าเนินการเสร็จแล๎วให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนก ายาน สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยรายงานให๎ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  
เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลและสภาท๎องถิ่นทราบ พร๎อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
 

            


