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ส่วนที่ 1
บทนำ
**************
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมี การทบทวนเพื่ อปรั บปรุ งเป็ นประจ าทุ กปี ตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก าหนดตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
(1) เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะดาเนินการในช่วงระยะเวลา
3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพันธกิจการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน รวม 5 ด้าน
(2) เป็ นเอกสารแผนพั ฒนาที่ มี วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายในการพั ฒนาไว้ อย่ า งชั ดเจนและมี ลั กษณะ
เฉพาะเจาะจงของปี 2557 ที่จะนาไปบรรจุในงบประมาณปี 2557 ได้ทันที
(3) เป็ นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ ยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดอนกายาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
(4) เป็นแผนพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดทาโดยร่วมคิดร่วมทาและ
นาโครงการจากการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(5) เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559) และ
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
(1) เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปี
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2557 สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
(2) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559) และ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557
(3) เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2559 ที่สอดคล้องและสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา อบต.ดอนกายาน

-21.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน และน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยราชการต่างๆ ในเขต อบต. มาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการ
และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จึงพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถดาเนินการ
พัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดทั้งด้านงบประมาณ เวลา และบุคลากร
พิจารณาปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล นามาตัดสินใน
การกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียัง
เป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559) กับการจัดทาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน

ส่วนที่ 2
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนสำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนกำยำน
**************
1. สภำพทั่วไป
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ
ในสมัยก่อนพื้นที่ภายในเขตเมืองสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มการสัญจรไปมาต้องใช้ทางน้าเป็นส่วนใหญ่ใน
การติดต่อค้าขายในเขตตาบลดอนกายานนี้มีโขดอยู่โขดหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เป็นที่สูง
น้าไม่ท่วม มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า ต้นกายาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมขึ้นอยู่เต็มทั่วไป ชาวบ้านจะนามา
ตาเอาน้าหรือเอาดอกไม้ชนิดนี้มาตาข้าวทิพย์เป็นประจาทุกปี และเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า โคกกายาน
ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตาบล จึงเรียกชื่อใหม่ว่า “ดอนกายาน”
1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน มีลาคลองดอนกายาน ไหลผ่านตาบลในแนวเหนือ
- ใต้ นอกจากนี้ภายในตาบลยังมีคลองส่งน้าชลประทานซึ่งอยู่ในเขตโครงการส่งน้าและบารุงรักษาโพธิ์พระยาตอน 2
1.3 อำณำเขต
ทิศเหนือ ติดต่อตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านลาด
ตานวล บริเวณพิกัด P S 154028 ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายมาลัยแมนถึงสวนน้าสมอรุณ บริเวณพิกัด P S 165002 ไป
ทางทิศตะวันออกตามถนน ร.พ.ช. สิ้นสุดที่ถนนสายมาลัยแมน ลารางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 2 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลรั้วใหญ่ และตาบลทับตีเหล็ก อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนมาลัยแมนลารางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 ไปทางทิศใต้ตามแนวคันนา สิ้นสุดที่บ้านสะแกย่างหมู
ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า บริเวณพิกัด P S 185945 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตาบลบ้านสะแกย่างหมู และตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบ้านสะแกย่างหมู ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า บริเวณพิกัด P S 185945 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคันนา
สิ้นสุดที่ถนนสายพัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสาย
พัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายมาลัยแมนถึงคลองสามเหลี่ยม บริเวณพิกัด P S 123982 ไปทาง
ทิศใต้ตามถนนสายมาลัยแมน สิ้นสุดที่ถนนสายลาดตานวล บริเวณพิกัด PS 154028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ
7 กิโลเมตร
1.4 เนื้อที่

ตาบลดอนกายานมีเนื้อที่ประมาณ 30.213 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 18,883 ไร่

-41.5 ที่ตั้ง
ตาบลดอนกายาน อยู่ห่างจากทีว่ ่าการอาเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร

-51.6 จำนวนหมู่บ้ำน
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน มี 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้านอู่ยา
บ้านบางปลาหมอ
บ้านศาลาแดง
บ้านวังพระนอน
บ้านสามนาค
บ้านพันตาลึง
บ้านดอนกุ่มทิพย์
บ้านคลองพะเนียง
บ้านหลังประตูน้า

นายณัฐธัญพงศ์
นางสาวฉวีวรรณ
นายชานิ
นางกัญจน์ณัฏฐ์
นายเกษม
นางสาวนิตยา
นายสนิท
นายไพโรจน์
นายธนูทอง

จิตต์ใจฉ่า
ศรีสมพันธุ์
พันธุ์แตง
เล่ากอที
พันธ์แตง
แพนพันธ์อ้วน
เรืองทอง

เป็นกานันตาบล
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
จรรยาพูนทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ประดับมุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน

1.7 ประชำกร
ประชากรทั้งสิ้น 9,984 คน แยกเป็นชาย 4,898 คน หญิง 5,086 คน จานวนครัวเรือน 3,235
ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 330 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2556 จากสานักงาน
ทะเบียนราษฎรอาเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
หมู่บ้าน

จานวน
ครัวเรือน

หมู่ที่ 1

บ้านอู่ยา

1,082

1,119

1,176

2,295

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

บ้านบางปลาหมอ
บ้านศาลาแดง
บ้านวังพระนอน
บ้านสามนาค
บ้านพันตาลึง
บ้านดอนกุ่มทิพย์
บ้านคลองพะเนียง
บ้านหลังประตูน้า
รวม

396
224
190
253
336
380
143
231
3,235

612
366
304
500
635
693
252
417
4,898

700
367
309
497
632
705
259
441
5,086

1,312
733
613
997
1,267
1,398
511
858
9,984

2
3
4
5
6
7
8
9

จานวนประชากร
ชาย
หญิง

รวม

-62. สภำพทำงเศรษฐกิจ
2.1 อำชีพ
การผลิตที่สาคัญของตาบล ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม คือ การทานา ทาสวน ไม้ผล ปลูกพืชผักและการเลี้ยง
สัตว์อาชีพเกษตรกรรมนับได้ว่าเป็นอาชีพที่ทารายได้ให้กับประชาชนภายในตาบล สาหรับพืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่
ข้าว พืชผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักชี ถั่วฝักยาว แตงกวา มันเทศ ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น
สาหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจาหน่ายเพื่อเป็น
รายได้เสริมของครอบครัวโดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ เป็ด
สุกร นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลา โดยเกษตรกรจะขุดบ่อเลี้ยง เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง
จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพหลักของประชาชนยังขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ได้แก่ การทานา รองลงมาได้แก่
เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกไม้ผล เป็นต้น
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ามันขนาดใหญ่
- ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
- โรงสีขนาดใหญ่
- โรงแรม
- สหกรณ์เพื่อการเกษตร

1
16
1
4
2
2
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2.3 หน่วยรำชกำรในเขต อบต.
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
- แขวงการทางที่ 1
- สานักงานทางหลวงที่ 10
- หน่วยบารุงรักษาน้าโครงการส่งน้าโพธิ์พระยาตอน 2
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนกายาน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอู่ยา
- โรงเรียนวัดอู่ยา
- โรงเรียนวัดวังพระนอน
- โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
- โรงเรียนวัดพันตาลึง

-73. สภำพทำงสังคม
3.1 กำรศึกษำ
สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง ดังนี้
ที่
1
2
3

จานวนครู นักการ
จานวนครู
ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ตั้ง
อัตราจ้าง ภารโรง
(คน)
(คน)
(คน)
โรงเรียนวัดอู่ยา
หมู่ที่ 1 8
2
1
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม หมู่ที่ 5 10
1
โรงเรียนวัดพันตาลึง
หมู่ที่ 6 4
2
1
รวม
26
4
3

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย

หญิง

รวม

74
117
28
219

51
96
19
166

125
213
47
385

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง ดังนี้
จานวนครู นักการ
จานวนครู
ที่ ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ตั้ง
อัตราจ้าง ภารโรง
(คน)
(คน)
(คน)
1 โรงเรียนวัดวังพระนอน
หมู่ที่ 4 12
2
1

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย

หญิง

รวม

86

56

142

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 แห่ง ดังนี้
ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

1
2
3
4
5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพระนอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันตาลึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกุ่มทิพย์
รวม

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7

จานวนครู
(คน)
2
2
2
2
3
11

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย
22
18
22
12
25
99

หญิง
13
12
23
11
31
90

รวม
35
30
45
23
56
189

-83.2 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ
มีวัด จานวน 6 แห่ง คือ
- วัดอู่ยา
- วัดบางปลาหมอ
- วัดวังพระนอน
- วัดนิเวศน์ธรรมาราม
- วัดพันตาลึง
- วัดดอนกุ่มทิพย์
3.3 สำธำรณสุข
- สถานพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100

3
2
9
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมตารวจ
- หอกระจายข่าว
- เสียงตามสาย
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจาหมู่บ้าน อปพร.

2
7
9
8
9

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.5 สถำนบริกำรสำธำรณะ กีฬำ นันทนำกำร /พักผ่อน
- สวนฝึกซ้อมและเล่นกีฬา
- ลานตากข้าว
- สวนสมุนไพร
- สวนสุขภาพสาหรับพักผ่อน
- ศูนย์กีฬาประจาตาบล
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

6
5
1
1
1
9

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.6 กลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ
- กลุ่มสตรี แม่บ้าน
- กองทุนยาและเวชภัณฑ์
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

8
1
8

กลุ่ม
แห่ง
กลุ่ม

-9- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
- ธนาคารข้าว
- ชมรมผู้สูงอายุ
- กลุ่มทาอิฐบล็อก
- หมอดินอาสา (กรมพัฒนาที่ดิน)
- กลุ่มการเกษตรตาบลดอนกายาน
- กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
- กลุ่มประชาสงเคราะห์
- กลุ่มผักครัวเรือนปลอดสารพิษ
- กลุ่มโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อชุมชนมีส่วนร่วม
- เคหะชุมชนแห่งชาติ (อู่ยา)
- กลุ่มเกษตรกรเพื่อชาวนา ม.1 และ ม.2
- กลุ่มเกษตรกรชาวนา ม.3
- กลุ่มการเกษตรกรตาบลดอนกายาน ม.4
- กลุ่มเกษตรกรทานาสามนาค ม.5
- กลุ่มเกษตรกรบ้านพันตาลึง ม.6
- กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.7
- กลุม่ เกษตรกรบ้านคลองพะเนียง ม.8

5
1
6
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

กลุ่ม
แห่ง
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
ศูนย์
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

4. กำรบริกำรพื้นฐำน
4.1 กำรคมนำคม
การคมนาคมภายในตาบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมที่
สาคัญในตาบล ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ผ่านตาบลสนามชัย ท่าพี่เลี้ยง รั้วใหญ่ ดอนกายาน บางกุ้ง
ดอนโพธิ์ทอง สวนแตง และตาบลศาลาขาว
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322 ผ่านตาบลดอนกายาน บ้านโพธิ์ สระแก้ว สนามคลีและตาบลตลิ่งชัน
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260 ผ่านตาบลรั้วใหญ่และตาบล ดอนกายาน เข้าเขตอาเภอบางปลาม้า
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 เลี่ยงเมืองตะวันตก ผ่านตาบลท่าระหัด ตาบลดอนกายานและตาบล
ดอนโพธิ์ทอง

- 10 - ถนน รพช. หมายเลข 2062 (บ้านอู่ยา - ท้ายสนามบิน)
- ถนน รพช. หมายเลข สพ.2066 (บ้านท้ายสนามบิน - บ้านบางปลาหมอ)
- ถนน รพช. หมายเลข สพ.2072 (บ้านดอนโพธิ์ทอง - บ้านวังพระนอน)
- ถนน รพช. หมายเลข สพ.4014 (บ้านมะขามล้ม - บ้านสามนาค)
- ถนน รพช. หมายเลข สพ.4157 (บ้านสามนาค - บ้านสามเหลี่ยม)

ภำยในตำบลมีบริกำรทำงด้ำนรถโดยสำรรับจ้ำงวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสำร ได้แก่
- รถ บขส. สายกรุงเทพ ฯ - สุพรรณบุรี
- รถ บขส. สายสุพรรณบุรี - กาญจนบุรี
- รถเมล์เล็กวัดชายทุ่ง - บางปลาหมอ
- รถเมล์เล็กบางลี่ - สุพรรณบุรี
- รถเมล์เล็กอู่ยา - พันตาลึง - สุพรรณบุรี
- รถเมล์เล็กท่าไชย - สุพรรณบุรี
- รถเมล์เล็กเคหะชุมชน - สุพรรณบุรี
4.2 กำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนในตำบล
สภาพถนนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างกลุ่มบ้านและชุมชนส่วนมากมี สภาพการใช้งานได้
ดีและสะดวก มีบางช่วงยังเป็นถนนดินและลูกรังซึ่งมีสภาพชารุดบางส่วน โดยเฉพาะการคมนาคมสาหรับ
ขนส่งทางการเกษตร
4.3 กำรโทรคมนำคม
- โทรศัพท์ประจาบ้าน (ประมาณ) 865 เลขหมาย
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 หมายเลข
4.4 ไฟฟ้ำ
ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
5. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สภำพภูมิอำกำศ
สภาพอากาศโดยทั่วไป จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านในเดือนตุลาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านทาให้เกิดอากาศร้อน ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน จะมีลมมรสุม ตะวันตกเฉียง
ใต้พัดผ่านทาให้เกิดฝนตกชุก
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ลาคลอง 4 สายได้แก่ คลองดอนกายาน คลองบางปลาหมอ (คลองลาพุทรา) คลองสามนาค (ศาลเจ้า)
คลองสามเหลี่ยม
5.3 แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
- บ่อน้าตื้น
- บ่อน้าโยก
- บ่อน้าบาดาล
- ประปาหมู่บ้าน
- คลองชลประทาน

8
2
2
7
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

5.4 ขยะ
- ปริมาณขยะปัจจุบัน 10 ตัน/วัน
- รถบรรทุกขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณ สานักงานการเคหะแห่งชาติ )
จานวน 1 คัน และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จานวน 1 คัน
- สถานที่ทิ้งขยะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนกายาน อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีขนาดพื้นที่
7 ไร่ อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน 10 กิโลเมตร กาจัดโดยวิธีฝังกลบ
6. ด้ำนกำรเมือง - กำรบริหำร
6.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนกำยำน
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
- สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมาจาก
การเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน มีจานวน 18 คน คือ
1. นายไพโรจน์
บุญช่วย
ตาแหน่ง ประธานสภา อบต.
2. นางวันเพ็ญ
แพนพันธ์อ้วน ตาแหน่ง รองประธานสภา อบต.
3. นายอภิศักดิ์
จรดล
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
4. นางสาวสมพร ฉิมพันธุ์
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
5. นายวิรัตน์
ดาวเรือง
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
6. นายบรรเทา
อินทรโชติ
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
7. นายสุวรรณ
อ่อนอินทร์ ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
8. นางนิษฐ์ณิษา พรมมารักษ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
9. นายสุนทร
ธีระวงศ์ภิญโญ ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
10. นายบุญธง
ประดับมุข
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.

11. นางปัทมา
12. นายแสวง
13. นายเอี่ยม
14. นายมนู
15. นายธนกฤต
16. นายบุญทิ้ง
17. นายสุชิน
18. นายไพวัลย์
และนางสาวนิภา

ศรีบัวบาน
พรหมทัตน์
พันธ์แตง
พันธ์แตง
ปาลพันธุ์
เสมคา
เหล่ากอดี
สุมูลเวช
จาปาเงิน
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ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเลขานุการสภา อบต.
มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานของ คณะผู้บริหาร
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ของ อบต. ได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิก
สภา อบต. ได้จานวนรวมกันไม่เกินสองคน ดังนี้
1. นายสมบุญ สุลีสถิร
ตาแหน่ง นายก อบต.
2. นายสารวย อยู่แย้ม
ตาแหน่ง รองนายก อบต.
3. นายนิคม เจริญศิลป์
ตาแหน่ง รองนายก อบต.
4. นายชลอ
เหมรี
ตาแหน่ง เลขานุการนายก อบต.
มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ทาหน้าที่บริหารกิจการของ อบต.ดอนกายาน จะมีพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
6.2 กำรกำหนดและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ นางสาวนิภา จาปาเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.7) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการบริหาร
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน ดังนี้
1. สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ วน
ตาบล และให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
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- งานนโยบายและแผน
- งานนิติการ
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางเจนจิรา นามอ่อน ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (นักบริหารงานทั่วไป 6) โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คือ
1. นายสมชาติ
เจริญผล
ตาแหน่ง นิติกร 6ว
2. นางสาววกุล
คาพิจารณ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
3. นายสุรเชษฐ์
ทองไกร
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5
4. นางสาวพวงทิพย์ สฏิปฐาน ตาแหน่ง บุคลากร 4
5. นายจุน
เกตุคง
ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นักการภารโรง
6. นางสาวสุณิษา ศรีสว่าง
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7. นายพดล
จาดทองคา
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
8. นางอ้อย
แตงวงศ์
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
9. นางนงรัก
แก้วเมฆ
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง คนสวน
10. นางสุมาลี ทองฤทธิ์
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง คนสวน
11. นายพูลเกียรติ์ เข็มเพชร พนักงานจ้าง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
2. กองคลัง มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
งานเกี่ยวกับการงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสาคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือและได้รับมอบหมาย โดยให้มีงานในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวพรทิพย์ คาไพเราะ ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7) โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คือ
1. นาสาววิลาวัลย์ นิลวิสทุ ธิ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 6
2. นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
3. นางสาววาสนา หนูทา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5
4. นายชัยขวัญ
ขวัญงาม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3

-145. นางวิทกรานต์ ศรีสังข์งาม ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บรายได้
6. นางอุบล
พันธ์แตง
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. กองช่ำง มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
งานเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยให้มีงานในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายสยามรัฐ ขาวนาค ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7) โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คือ
1.
ตาแหน่ง นายช่างโยธา 2
2. นายไพฑูรย์
บางใจดี
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
3. นายสุทิน
คาพยอม พนักงานจ้าง ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
4. นายบุญเสริม พันธ์แตง พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
5. นางกุลธิดา
บุตรจันทร์ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
งานเกีย่ วกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดาเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 7) โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คือ

- 15 1. นางเกตุรภัส
ขวดสาลี่
พนักงานจ้าง
2. นางสาวอัจฉรา พูลคล้ายวงศ์ พนักงานจ้าง
3. นางสาวดวงกมล โพธิ์พันธ์แก้ว ตาแหน่ง
4. นางสาวแววดาว พันธ์เณร
ตาแหน่ง
5. นางสาวพัชรี
สายสอาด
พนักงานจ้าง
6. นางอารีย์
เจริญสุข
พนักงานจ้าง
7. นางสาววารุณี ตระการจันทร์ ตาแหน่ง
8. นางอานวย
เภาสิงห์
ตาแหน่ง
9. นางกรงทอง
ขาพงษ์ไผ่
ตาแหน่ง
10. นางจวง
มะลิเสือ
พนักงานจ้าง
11. นางกาญจนา สีดากิจ
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก

5. ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกัน และการรักษาโรค การรักษาความสะอาด
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสาน คุ้มครองดูแล และบารุงรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดารงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการ
ดารงชีพของสิ่งมีชีวิต งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายสมชาติ เจริญผล ตาแหน่ง นิติกร 6ว รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
1. นายไพรัตน์ อ่อนอินทร์ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง
2. นายปริญญา สินอุดมผล พนักงานจ้าง ตาแหน่ง
3. นายบุญโสม เวลุวณารักษ์ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง
4. นายกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง
5. นายอานาจ มาลาพันธุ์
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง
6. นายวีรโรจน์ ธีระวงศ์ภิญโญ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง
7. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(1) จำนวนบุคลำกร บุคลำกรในส่วนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 22 คน

คือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

-16- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 18
- คณะผู้บริหาร
จานวน 4
1.2 พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
จำนวน 42
- ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1
- ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 11
- ตาแหน่งในกองคลัง
จานวน 7
- ตาแหน่งในกองช่าง
จานวน 5
- ตาแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 12
- ตาแหน่งในส่วนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 6

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(2) ระดับกำรศึกษำ
2.1 ระดับกำรศึกษำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 22 คน

- ประถมศึกษา
- อนุปริญญา
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
- ปริญญาโท
2.2 ระดับกำรศึกษำของพนักงำนส่วนตำบล
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
2.3 ระดับกำรศึกษำของลูกจ้ำงประจำ
- ประถมศึกษา
- อนุปริญญา
2.4 ระดับกำรศึกษำของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จำนวน

7
1
13
1
13
1
5
7
2
1
1
13

- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
2.5 ระดับกำรศึกษำของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา
- ปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
3
4
10
3
6
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-17(3) รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนกำยำน
ประจาปีงบประมาณ 2555
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง
- รายได้ทสี่ ่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- รายได้จากทรัพย์สิน

เป็นเงิน 30,506,935.76 บาท แยกเป็น
1,065,411.32 บาท
17,191,544.83 บาท
11,490,965 บาท
759,014.61 บาท

ข. ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่
ในด้านศักยภาพของชุมชนจัดว่าอยู่ในชั้นปานกลาง ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูง แต่ในปัจจุบันนิยม
ส่งเสริมให้บุตรหลาน ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแทบทุกครัวเรือน อย่างไรก็ตามประชาชนจานวนหนึ่งได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของในการพัฒนาชุมชนอันเป็นรากฐานในระบอบประชาธิปไตยเพื่อนาสู่
การเมืองการปกครองของประเทศ ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้ใช้น้า
กลุ่มปุ๋ยและยาเคมีปราบศัตรูพืช และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน การร่วมกันลงทุนประกอบอาชีพมีน้อย ส่วน
ใหญ่จะเคยชินกับการทาการ เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน หากมีการกระตุ้นส่งเสริมและ
สนับสนุนที่เหมาะสมของทุกฝ่ายคาดได้ว่าจะเป็นแหล่งชุมชนที่มีพลังและศักยภาพสูงมากในอนาคต โดยทั้งนี้จะเห็นได้จาก
สภาพที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน อยู่ระหว่างชุมชนที่เจริญ ส่วนในด้านชื่อเสียง ตาบลดอนกายานเป็นแหล่งปลาสลิด
ที่มีชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเหมาะสมสาหรับการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดให้คงไว้ และในตาบลยังมีพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งสามารถฟื้นฟูเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสาธารณะ เป็นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น เพื่อประโยชน์
ทางด้านสุขภาพพลานามัยของเด็กเยาวชนและประชาชน ทั้งยังสามารถป้องกันการมั่วสุมติดยาเสพติด และยังเป็นการ
สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ
**************

3.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
จากการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ประจาปีงบประมาณ 2555 ได้พิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ดังนี้
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน มีการคมนาคมสะดวก และอยู่ใกล้กับตัวจังหวัด
สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อยู่ในพื้นที่ทาให้สามารถ ติดต่อประสานงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. มีคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาตาบล ซึ่งสามารถปฏิบัติ
ได้จริง และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากรของ อบต.ดอนกายาน ได้รับการส่งเสริมเข้าอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ
- สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลเป็นผู้บริหารสูงสุด มีการมอบอานาจให้ ปลัดองค์การบริหารส่ว น
ตาบล ดาเนินการแทนในการดาเนินงานให้บริการประชาชน รวมทั้งให้ลดขั้นตอนในการดาเนินงาน ทาให้การ
บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน หลายแห่งรองรับ
เด็กเล็กได้ครอบคลุมในพื้นที่ ซึ่งสามารถลดภาระในการรับ-ส่งบุตรไปเรียนในเมืองได้
จุดอ่อน
1. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง หากพนักงานส่วนตาบล ไม่ติดตามอาจเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
2. มาตรการกากับดูแลยังไม่เข้มงวด เนื่องจากงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลก็มี
ความสาคัญทุกด้าน จึงอาจดูแลไม่ทั่วถึง
3. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ในการดาเนินการโครงการและกิจกรรมด้านสาธารณสุข

- 19 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก
โอกำส
1. นโยบายกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องทา
3. องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.
อุปสรรค
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประชาชนได้เสนอโครงการ แต่ขาดการประสานงานที่ดี
3. พื้นที่ตาบลดอนกายานในฤดูฝนบางพื้นที่มักจะประสบปัญหาน้าท่วม ส่วนในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. งบประมาณในการแก้ไขปัญหามีจากัด และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
ยังมีไม่มากพอในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
5. ยังขาดการรวมกลุ่มที่ดีและขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานกลุ่ม
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน ประจาปี พ.ศ. 2555 ตามยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ส่วนใหญ่จะประสบผลสาเร็จ สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และในส่วนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายานมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้ทั้งหมด
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ซึ่งได้คานึงถึงปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทั้ง
9 หมู่บ้าน รวมทั้งให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่อย่างจากัด และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคือ ความเจริญก้าวหน้าและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
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3.2 กำรประเมินผลนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
ผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนกำยำน ปี 2555
1.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ถนนลำดยำง ถนนคสล. ถนนดิน
ถนนลูกรัง หินคลุก กิจกรรมทำงเดินน้ำ
จ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 13 โครงกำร เป็นเงิน 3,433,800 บำท
1. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลีย่ เรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,100 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายสื่อ เลิศศรีสุข
สันต์ ถึงบริเวณบ้านนายเฉื่อย แตงรื่น ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร
2. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 35,500 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านบางปลา
หมอ-บ้านพันตาลึง ถึงบริเวณบ้านนายละเอียด ชาวกงจักร พร้อมแยกถึงบริเวณบ้านนางสาวฉัตรดาว ฉายวงศ์ ผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 380.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 95.00 ลูกบาศก์เมตร
3. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก(ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 28,800 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านสาม
นาค-บ้านบางปลาหมอ ถึงบริเวณบ้านนางเฉลิม ลิ้มจิตรสมบูรณ์ พร้อมแยกถึงบริเวณบ้านนายเขียด นาคบุญมา ผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 310.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 77.00 ลูกบาศก์เมตร
4. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 7,800 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลัง
ใหม่) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 21.00 ลูกบาศก์เมตร

-215. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 17,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากถนน คสล. (คันคลอง
ชลประทาน) ถึงบริเวณบ้านนายธานี กันศิริ ผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 210.00 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 48.00 ลูกบาศก์เมตร
6. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บริเวณคันคลองส่งน้า
ชลประทานสาย 1 ซ้าย 1ขวา 1 ขวา (1) (ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณบ้านนายประยุทธ ทองฤทธิ์ ถึงถนนลาดยางสาย
บ้านสามนาค – บ้านดอนโพธิ์ทอง ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร
7. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 48,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บริเวณคันคลองส่งน้า
ชลประทานสาย 1 ซ้าย 1ขวา 1 ขวา (1) (ฝั่งตะวันตก) จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค - บ้านดอนโพธิ์ทองถึงเขต
ติดต่อตาบลมะขามล้ม ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 520.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 130.00
ลูกบาศก์เมตร
8. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 102,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากถนนลาดยางสาย
สุพรรณบุรี – บางลี่ ถึงทางรถไฟ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
275.00 ลูกบาศก์เมตร
9. ค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 2,900 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณริมถนนลาดยางสาย
สุพรรณบุรี-บางลี่ ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 82.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร
10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 401,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนางจ้อย กรจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนายชัยชาญ คงเปีย
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.25 เมตร
11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค – บ้านดอนโพธิ์ทอง ถึงเขต
ที่ดินนายปลด เอี่ยมน้อย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร

-2212. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 2,500,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนายพลอย ฮวบศรีพันธ์ ถึงบริเวณบ้านนาย
นิมิตร คานวน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า ภายในหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 6 ตั้งไว้ 158,100 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากถนนเลี่ยงเมือง (357) ถึง
นานายเทียม เอี่ยมน้อย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
270 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ารูปตัววีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร
จ่ำยตำมงบประมำณ จำนวน 7 โครงกำร เป็นเงิน 2,629,000 บำท
1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 129,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากถนน คสล. สายบ้านอู่ยา - บ้านพันตาลึง ถึงบ้านนาย
อุทัย ฮวดโพธิ์พันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
255 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
2. ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากถนนมาลัยแมน ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
1,700 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510.00 ลูกบาศก์เมตร
3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 541,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากเขตทางหลวงชนบทสายบ้านบางปลาหมอ – บ้านท้าย
สนามบิน ถึง บ้านนางบุญแนบ สนธิเณร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 195,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จานวน 2 สาย ดังนี้
สายที่ 1 จากถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนกายาน ถึงบ้านนายแช่ม นุ่มพันธ์
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
สายที่ 2 จากถนน คสล.ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนกายาน ถึงบ้านนางสวย พันธ์แตง ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
5. ค่าก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 445,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 4 กว้าง
24.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,896.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้า
โดยรอบ

-236. ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากถนน คสล. (คลองช้าง) หมู่ที่ 6 ถึงนานายปอย มาสมพันธ์ พร้อมแยกถึงเขต
ติดต่อ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,300.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 299.00
ลูกบาศก์เมตร
7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 981,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากบ้านนายประสวน เสือเปรม ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุข
สมวงศ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 646.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,938.00
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
1.2 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำกิน – น้ำใช้
1.3 กำรพัฒนำด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ กำรสื่อสำรและระบบจรำจร
1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 99,800 บาท
1.4 กำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักผู้โดยสำร ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์และซ่อมแซม/
ปรับปรุงเพื่อบริกำรประชำชน
1.5 กำรพัฒนำด้ำนกำรกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและรักษำสิ่งแวดล้อม
1.6 กำรพัฒนำด้ำนผังเมือง
1.7 กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
1. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท
2. จัดซื้อกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 85,000 บาท
3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 69,600 บาท
4. จัดซื้อชั้นใส่แฟ้ม 40 ช่อง จานวน 2 ใบ เป็นเงิน 10,000 บาท
5. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท
รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเบิกจ่ำยเงินรวมเป็นเงิน 6,340,200 บำท
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัยพำกรมนุษย์ ชุมชน สังคม และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ
ยำเสพติด
2.1 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงิน 300,000 บาท
2. โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเงิน 250,000 บาท
3. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเงิน 36,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เป็นเงิน 200,000 บาท
2.2 กำรพัฒนำด้ำนชุมชนและสังคม
1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบล
ดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ (งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2555)
เป็นเงิน 655,200 บาท
2. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในตาบลดอนกายาน จานวน 3 ราย เป็นเงิน 18,000 บาท
3. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ เป็นเงิน 10,000 บาท
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนในตาบลดอนกายานทั้ง 4 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน
567,560 บาท
5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในตาบลดอนกายานทั้ง 4 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 1,300,000 บาท
6. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ เป็นเงิน 655,200 บาท
7. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ เป็นเงิน 695,240 บาท
2.3 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-

-252.4 กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด
1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศตส.จ.สุพรรณบุรี)
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2555
เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเบิกจ่ำยเงินรวมเป็นเงิน 4,737,200 บำท
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
3.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง
3.2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชน
1. จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเบิกจ่ำยเงินรวมเป็นเงิน 30,000 บำท
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปกครอง
4.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
4.2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเบิกจ่ำยเงินรวมเป็นเงิน

-

บำท

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
1. เงินอุดหนุนจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ เป็น
เงิน 100,000 บาท
2. โครงการบัณฑิตน้อย สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ เป็นเงิน 20,000 บาท
5.2 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
1. จัดซื้อทรายอะเบท 1% SG (25 กก./ถัง) เป็นเงิน 99,600 บาท
2. จัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 99,540 บาท

-263. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2555 ตามโครงการดาเนินงาน
สนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 90,000 บาท
5.3 กำรพัฒนำด้ำนกำรกีฬำ
1. จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 51,732 บาท
5.4 กำรพัฒนำด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน ปี 2555
เป็นเงิน 11,000 บาท
2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 เป็นเงิน 42,877 บาท
3. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจาปี 2555 เป็นเงิน 25,000 บาท
5. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
2555 เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเบิกจ่ำยเงินรวมเป็นเงิน 544,749 บำท
รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 – 5 กำรเบิกจ่ำยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,651,549 บำท
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3.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนกำยำน ปี 2555
1. กำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ
1.อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
2. กำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
1.โครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรายชื่อราษฎรภายในหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ

3.สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ในตาบลดอนกายาน
4.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
5.อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลตาบลและ อบต. ระดับอาเภอ
6.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตามโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
7.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรประชาชน เช่น ประชาคมหมู่บ้าน
3. กำรดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.ก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนนประเภทต่างๆ ของ อบต.
4. กำรดำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ำ
5. กำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข
1.จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกาจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยและ
แหล่งน้าใกล้บ้านเรือนราษฎร
2.จ้างเหมาจัดหาเครื่องฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคพร้อมดาเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค (ไข้หวัดนก)

3.จัดซื้อทรายอะเบท
4.อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตามโครงการดาเนินงานสนับสนุนบริการ
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9

- 28 6. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
1.ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่าง ๆ เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
2.ส่งเสริมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์
3.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
7. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1. จัดอินเตอร์เน็ตตาบล ให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
2. อุดหนุนจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ
3. อุดหนุนสนับสนุนเป็นค่าพาหนะของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทัง้ 5 ศูนย์ฯ
4. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลดอนกายาน

5. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ของโรงเรียนในตาบลดอนกายาน ทั้ง 4 โรงเรียน
6. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในตาบลดอนกายานทั้ง 4 โรงเรียน
7. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ
8. จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
9. จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ
10. จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
11. จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
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8. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
2. จ้างเหมาตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด
3. บารุงรักษาดูแลต้นไม้ 2 ข้างทาง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้สองข้างทางเพิ่มเติม
9. กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
1. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต.

ส่วนที่ 4
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี
**************
4.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ อบต.ดอนกำยำน
“ ดอนกายาน “ เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ผลิตอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีสุขภาพดี รู้เล่นกีฬา การศึกษาเด่นนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
4.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต.ดอนกำยำน
อบต.ดอนกายาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และยาเสพติด
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารและการปกครอง
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3 แนวทำงกำรพัฒนำ อบต.ดอนกำยำน
อบต.ดอนกายาน ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนดิน
ถนนลูกรัง หินคลุก กิจการทางเดินน้า
1.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ากิน - น้าใช้
1.3 การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ การสื่อสารและระบบจราจร
1.4 การพัฒนาด้านการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซม
ปรับปรุงเพื่อบริการประชาชน
1.5 การพัฒนาด้านการกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล้อม
1.6 การพัฒนาด้านการผังเมือง
1.7 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
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ทรัพย์สิน และยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
2.2 การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
2.3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 การพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาด้านการคลังของ อบต.
3.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารและการปกครอง
แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาด้านการบริหาร
4.2 การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาด้านการศึกษา
5.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.3 การพัฒนาด้านการกีฬา
5.4 การพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรม เกษตรอุตสำหกรรม
พำณิชยกรรม กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรบริโภคและกำรส่งออก
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออก
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
2. เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
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1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและ
ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร
2. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
2. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
ยั่งยืน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
4. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
6. พัฒนาแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
3. ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีสรีสุพรรณ
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ
7. พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
4. ยุทธศำสตร์กำรขยำยฐำนโอกำสและคุณภำพในกำรศึกษำทุกระดับให้ตรงกับควำมต้องกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมให้กีฬำอยู่ในหัวใจชำวสุพรรณบุรีและมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำสู่ควำม
เป็นเลิศ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังกายของประชาชน
6. ยุทธศำสตร์กำรนำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรและบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริหารด้วยความโปร่งใส
2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
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1. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
2. ส่งเสริมการทางานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน
3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคและจริยธรรม คุณธรรม
5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคให้อยู่ในสภำพที่ดีได้มำตรฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่างๆ
กลยุทธ์
1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. การจัดทาเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทาโครงการ กิจกรรมต่างๆ
5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
4.5 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีนโยบายในการพัฒนาและการบริหารดาเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้ำนกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนกำยำน
1.1 เน้นความสาคัญในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการบริหารจัดการ
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
1.3 มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหลัก
1.4 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1.5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่
2) ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 พัฒนาฝีมือ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน
2.2 ส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กผู้ด้อยโอกาสพร้อมทั้งให้การดูแล
ช่วยเหลือ
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2.5 ส่งเสริมสนับสนุน การเล่นกีฬา การออกกาลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.6 ส่งเสริมการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ
2.7 ส่งเสริมดูแลสาธารณสุขขั้นมูลฐานของประชาชนเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน
2.8 ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย
2.10 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) ด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
5.2 คุม้ ครอง ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทาการเกษตรปลอดสารพิษ
6) ด้ำนกำรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนดูแลรักษา อนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ส่งเสริมวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัว และชุมชน
7) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
7.1 พัฒนาการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงบารุงรักษา
ดูแลและซ่อมแซมถนน สะพาน
7.2 ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่จาเป็น และปรับปรุงดูแลซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้วให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี
7.3 จัดให้มีน้าสะอาดเพื่อการบริโภค อุปโภค แก่ประชาชนอย่างพอเพียง
7.4 พัฒนาแหล่งน้า และบารุงรักษาระบบชลประทานให้มีน้าเพื่อการเกษตรกรรมอย่างพอเพียง
7.5 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมบารุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ส่วนที่ 6

กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำม ประเมินผล
**************
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่ วนตาบลดอนกายาน
ประกอบด้วย
6.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล
องค์การบริห ารส่วนตาบลดอนกายาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ประกอบด้วย
1. นายสมศรี
ชาวกงจักร
รองประธานสภาฯ
ประธานกรรมการ
2. นายประเชิญ ปาลพันธ์
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
3. นายกิจติยา
สร้อยพันธ์มี
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ดวงตาแก้ว
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายสังข์
ผู้แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
6. นางนิรมล
สุวรรณฤทธิ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
7. นายสมชาย ธีระวงศ์ภิญโญ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
8. นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายชูชาติ
คงมีชนม์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายสมชาติ เจริญผล นิติกร 6ว รักษาราชการแทน หน.ส่วนสาธารณสุขฯ กรรมการ
11. นางเจนจิรา

นามอ่อน

หัวหน้าสานักงานปลัด

กรรมการและเลขานุการ

มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

- 866.2 กำรกำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แบบที่ 1 กำรช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบช่วยกากับการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน่ 7 ข้อ (สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่า มีการดาเนินการ / ไม่มีการดาเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการ
ช่วยกากับนั่นเอง)

- 87 แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี
(2) ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยเนื้ อหาที่
สาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปี
- จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
- จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี
- จานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ
(1) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
(3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

- 88 ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี......................
- ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
- ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบประเมิ น ความพึงพอใจต่อ ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในภาพรวม
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

- 89 แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศำสตร์
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศำสตร์...................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.3 ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
6.3.1 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ดอน
กายาน ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยครั้งที่ 1 ติดตามประเมินผลโครงการในช่วงระยะกาลัง
ดาเนินงาน และในครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาหลังการดาเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
6.3.2 เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนกายาน สรุปผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยรายงานให้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลและสภาท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
           

