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ส่วนที่ 1
บทนา
**************
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น การกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแตํละปีซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎า ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมี การทบทวนเพื่ อปรั บปรุ งเป็ นประจ าทุ กปี ตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก าหนดตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
(1) เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะดาเนินการในชํวงระยะเวลา
3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพันธกิจการบริหาร
องค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน รวม 5 ด๎าน
(2) เป็ นเอกสารแผนพั ฒนาที่ มี วั ตถุ ประสงค์ และเปู าหมายในการพั ฒนาไว๎ อยํ างชั ดเจนและมี ลั กษณะ
เฉพาะเจาะจงของปี 2558 ที่จะนาไปบรรจุในงบประมาณปี 2558 ได๎ทันที
(3) เป็ นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล๎องกับวิ สั ยทัศน์ ยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดอนกายาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น
(4) เป็นแผนพัฒนาที่เปิดโอกาสให๎ประชาชน ประชาคมมีสํวนรํวมในการจัดทาโดยรํวมคิดรํวมทาและ
นาโครงการจากการประชาคมมาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาสามปี
(5) เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559) และ
เอกสารงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2558
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(1) เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปี
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 สามารถนาไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ
(2) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559) และ
การจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2558
(3) เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่สอดคล๎องและสนองตอบตํอ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนา อบต.ดอนกายาน

-21.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(1) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความ
ต๎องการของประชาชน และน าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยราชการตํางๆ ในเขต อบต. มาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต๎องการ
และข๎อมูลนามาจัดทารํางแผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น
(4) ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนตาบลเพื่อให๎ความเห็นชอบกํอน
แล๎วนายกองค์การบริหารสํวนตาบล จึงพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนตาบล สามารถดาเนินการ
พัฒนาได๎บรรลุ วัตถุประสงค์ เปู าหมายอยํ างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดทั้งด๎านงบประมาณ เวลา และบุคลากร
พิจารณาปัญหาตําง ๆ อยํางรอบคอบและให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดาเนินงานตําง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกันเพื่อให๎องค์การบริหารสํวนตาบล นามาตัดสินใน
การกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนตาบล ให๎มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดและประชาชนได๎รับประโยชน์อยํางทั่วถึง นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียัง
เป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหวํางยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559) กับการจัดทารําง
งบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
**************
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
ในสมัยกํอนพื้นที่ภายในเขตเมืองสุพรรณบุรีสํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมการสัญจรไปมาต๎องใช๎ทางน้าเป็นสํวนใหญํใน
การติดตํอค๎าขายในเขตตาบลดอนกายานนี้มีโขดอยูํโขดหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 300 ไรํเศษ เป็นที่สูง
น้าไมํทํวม มีต๎นไม๎ชนิดหนึ่งเรียกวํา ต๎นกายาน ซึ่งเป็นต๎นไม๎ที่มีกลิ่นหอมขึ้นอยูํเต็มทั่วไป ชาวบ๎านจะนามา
ตาเอาน้าหรือเอาดอกไม๎ชนิดนี้มาตาข๎าวทิพย์เป็นประจาทุกปี และเรียกพื้นที่บริเวณนี้วํา โคกกายาน
ตํอมาได๎ยกฐานะเป็นตาบล จึงเรียกชื่อใหมํวํา “ดอนกายาน”
1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมและมีพื้นที่บางสํวนเป็นที่ดอน มีลาคลองดอนกายาน ไหลผํานตาบลในแนวเหนือ
- ใต๎ นอกจากนี้ภายในตาบลยังมีคลองสํงน้าชลประทานซึ่งอยูํในเขตโครงการสํงน้าและบารุงรักษาโพธิ์พระยาตอน 2
1.3 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตํอตาบลบ๎านโพธิ์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากถนนสายบ๎านลาด
ตานวล บริเวณพิกัด P S 154028 ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายมาลัยแมนถึงสวนน้าสมอรุณ บริเวณพิกัด P S 165002 ไป
ทางทิศตะวันออกตามถนน ร.พ.ช. สิ้นสุดที่ถนนสายมาลัยแมน ลารางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 รวมระยะทางด๎านทิศ
เหนือประมาณ 2 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตํอตาบลรั้วใหญํ และตาบลทับตีเหล็ก อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากถนนมาลัยแมนลารางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 ไปทางทิศใต๎ตามแนวคันนา สิ้นสุดที่บ๎านสะแกยํางหมู
ตาบลมะขามล๎ม อาเภอบางปลาม๎า บริเวณพิกัด P S 185945 รวมระยะทางด๎านทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศใต๎ ติดตํอตาบลบ๎านสะแกยํางหมู และตาบลมะขามล๎ม อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต๎น
จากบ๎านสะแกยํางหมู ตาบลมะขามล๎ม อาเภอบางปลาม๎า บริเวณพิกัด P S 185945 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ตามแนวคันนา
สิ้นสุดที่ถนนสายพัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 รวมระยะทางด๎านทิศใต๎ประมาณ 3 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตํอตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากถนนสาย
พัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายมาลัยแมนถึงคลองสามเหลี่ยม บริเวณพิกัด P S 123982 ไปทาง
ทิศใต๎ตามถนนสายมาลัยแมน สิ้นสุดที่ถนนสายลาดตานวล บริเวณพิกัด PS 154028 รวมระยะทางด๎านทิศตะวันตก ประมาณ
7 กิโลเมตร
1.4 เนื้อที่

ตาบลดอนกายานมีเนื้อที่ประมาณ 30.213 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 18,883 ไรํ

-41.5 ที่ตั้ง
ตาบลดอนกายาน อยูํหํางจากทีว่ ําการอาเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร

-51.6 จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน มี 9 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ๎านอูํยา
บ๎านบางปลาหมอ
บ๎านศาลาแดง
บ๎านวังพระนอน
บ๎านสามนาค
บ๎านพันตาลึง
บ๎านดอนกุํมทิพย์
บ๎านคลองพะเนียง
บ๎านหลังประตูน้า

นายณัฐธัญพงศ์
นางสาวฉวีวรรณ
นายนพัส
นางกัญจน์ณัฏฐ์
นายเกษม
นางสาวนิตยา
นายสนิท
นายไพโรจน์
นายธนูทอง

จิตต์ใจฉ่า
ศรีสมพันธุ์
พันธุ์แตง
เลํากอที
พันธ์แตง
แพนพันธ์อ๎วน
เรืองทอง

เป็นกานันตาบล
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
จรรยาพูนทรัพย์ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
ประดับมุข เป็นผู๎ใหญํบ๎าน

1.7 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 10,022 คน แยกเป็นชาย 4,916 คน หญิง 5,106 คน จานวนครัวเรือน 3,318
ครัวเรือน มีความหนาแนํนเฉลี่ย 331 คน/ตารางกิโลเมตร (ข๎อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 จากสานักงาน
ทะเบียนราษฎรอาเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ตารางแสดงข๎อมูลจานวนประชากรขององค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน
หมูํบ๎าน

จานวน
ครัวเรือน

หมูํที่ 1

บ๎านอูํยา

1,111

1,136

1,163

2,299

หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

บ๎านบางปลาหมอ
บ๎านศาลาแดง
บ๎านวังพระนอน
บ๎านสามนาค
บ๎านพันตาลึง
บ๎านดอนกุํมทิพย์
บ๎านคลองพะเนียง
บ๎านหลังประตูน้า
รวม

426
225
192
255
340
384
149
236
3,318

619
365
299
504
626
693
263
411
4,916

727
367
314
499
626
709
263
438
5,106

1,346
732
613
1,003
1,252
1,402
526
849
10,022

2
3
4
5
6
7
8
9

จานวนประชากร
ชาย
หญิง

รวม

-62. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
การผลิตที่สาคัญของตาบล ได๎แกํ สาขาเกษตรกรรม คือ การทานา ทาสวน ไม๎ผล ปลูกพืชผักและการเลี้ยง
สัตว์อาชีพเกษตรกรรมนับได๎วําเป็นอาชีพที่ทารายได๎ให๎กับประชาชนภายในตาบล สาหรับพืชที่ปลูกกันมาก ได๎แกํ
ข๎าว พืชผัก เชํน คะน๎า กวางตุ๎ง ผักชี ถั่วฝักยาว แตงกวา มันเทศ ไม๎ผล เชํน มะมํวง มะพร๎าว เป็นต๎น
สาหรับทางด๎านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสํวนใหญํจะนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจาหนํายเพื่อเป็น
รายได๎เสริมของครอบครัวโดยเลี้ยงแบบปลํอยให๎หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได๎แกํ ไกํ เป็ด
สุกร นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกุ๎งก๎ามกราม เลี้ยงปลา โดยเกษตรกรจะขุดบํอเลี้ยง เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง
จะเห็นได๎วําการประกอบอาชีพหลักของประชาชนยังขึ้นอยูํกับการเกษตรกรรม ได๎แกํ การทานา รองลงมาได๎แกํ
เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกไม๎ผล เป็นต๎น
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ามันขนาดใหญํ
- ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํ
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
- โรงสีขนาดใหญํ
- โรงแรม
- สหกรณ์เพื่อการเกษตร

1
16
1
4
2
2
1

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

2.3 หน่วยราชการในเขต อบต.
- ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
- แขวงการทางที่ 1
- สานักงานทางหลวงที่ 10
- หนํวยบารุงรักษาน้าโครงการสํงน้าโพธิ์พระยาตอน 2
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลดอนกายาน
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านอูํยา
- โรงเรียนวัดอูํยา
- โรงเรียนวัดวังพระนอน
- โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
- โรงเรียนวัดพันตาลึง

-73. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 3 แหํง ดังนี้
ที่
1
2
3

จานวนครู นักการ
จานวนครู
ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ตั้ง
อัตราจ๎าง ภารโรง
(คน)
(คน)
(คน)
โรงเรียนวัดอูํยา
หมูํที่ 1 8
2
1
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม หมูํที่ 5 10
1
โรงเรียนวัดพันตาลึง
หมูํที่ 6 4
2
1
รวม
26
4
3

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย

หญิง

รวม

79
113
24
217

49
103
19
174

128
216
43
391

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 1 แหํง ดังนี้
จานวนครู นักการ
จานวนครู
อัตราจ๎าง ภารโรง
ที่ ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ตั้ง
(คน)
(คน)
(คน)
1 โรงเรียนวัดวังพระนอน
หมูํที่ 4 12
2
1

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย
58

หญิง
42

รวม
100

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 แหํง ดังนี้
ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

1
2
3
4
5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านอูํยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังพระนอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสามนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพันตาลึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดอนกุํมทิพย์
รวม

หมูํที่ 1
หมูํที่ 4
หมูํที่ 5
หมูํที่ 6
หมูํที่ 7

จานวนครู
(คน)
2
2
2
2
3
11

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย
22
19
21
13
25
99

หญิง
13
13
18
15
23
82

รวม
34
32
39
28
48
181

-83.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
มีวัด จานวน 6 แหํง คือ
- วัดอูํยา
- วัดบางปลาหมอ
- วัดวังพระนอน
- วัดนิเวศน์ธรรมาราม
- วัดพันตาลึง
- วัดดอนกุํมทิพย์
3.3 สาธารณสุข
- สถานพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้า ร๎อยละ 100

3
2
9
2

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ปูอมตารวจ
- หอกระจายขําว
- เสียงตามสาย
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมูํบ๎าน
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนประจาหมูํบ๎าน อปพร.

2
7
9
8
9

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

3.5 สถานบริการสาธารณะ กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน
- สวนฝึกซ๎อมและเลํนกีฬา
- ลานตากข๎าว
- สวนสมุนไพร
- สวนสุขภาพสาหรับพักผํอน
- ศูนย์กีฬาประจาตาบล
- ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจาหมูํบ๎าน

6
5
1
1
1
9

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

3.6 กลุม่ กิจกรรมต่าง ๆ
- กลุํมสตรี แมํบ๎าน
- กองทุนยาและเวชภัณฑ์
- กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต

8
1
8

กลุํม
แหํง
กลุํม

-9- กลุํมฌาปนกิจสงเคราะห์
- ธนาคารข๎าว
- ชมรมผู๎สูงอายุ
- กลุํมทาอิฐบล็อก
- หมอดินอาสา (กรมพัฒนาที่ดิน)
- กลุํมการเกษตรตาบลดอนกายาน
- กลุํมผู๎ใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้า
- ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
- กลุํมประชาสงเคราะห์
- กลุํมผักครัวเรือนปลอดสารพิษ
- กลุํมโครงการสํงเสริมการเกษตรเพื่อชุมชนมีสํวนรํวม
- เคหะชุมชนแหํงชาติ (อูํยา)
- กลุํมเกษตรกรเพื่อชาวนา ม.1 และ ม.2
- กลุํมเกษตรกรชาวนา ม.3
- กลุํมการเกษตรกรตาบลดอนกายาน ม.4
- กลุํมเกษตรกรทานาสามนาค ม.5
- กลุํมเกษตรกรบ๎านพันตาลึง ม.6
- กลุํมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.7
- กลุํมเกษตรกรบ๎านคลองพะเนียง ม.8

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

กลุํม
แหํง
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
ศูนย์
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม
กลุํม

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมภายในตาบล อาศัยเส๎นทางคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีเส๎นทางคมนาคมที่
สาคัญในตาบล ได๎แกํ
- ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 321 ผํานตาบลสนามชัย ทําพี่เลี้ยง รั้วใหญํ ดอนกายาน บางกุ๎ง
ดอนโพธิ์ทอง สวนแตง และตาบลศาลาขาว
- ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 322 ผํานตาบลดอนกายาน บ๎านโพธิ์ สระแก๎ว สนามคลีและตาบลตลิ่งชัน
- ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3260 ผํานตาบลรั้วใหญํและตาบล ดอนกายาน เข๎าเขตอาเภอบางปลาม๎า
- ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 357 เลี่ยงเมืองตะวันตก ผํานตาบลทําระหัด ตาบลดอนกายานและตาบล
ดอนโพธิ์ทอง

- 10 - 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)

ภายในตาบลมีบริการทางด้านรถโดยสารรับจ้างวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสาร ได้แก่
- รถ บขส. สายกรุงเทพ ฯ - สุพรรณบุรี
- รถ บขส. สายสุพรรณบุรี - กาญจนบุรี
- รถเมล์เล็กวัดชายทุํง - บางปลาหมอ
- รถเมล์เล็กบางลี่ - สุพรรณบุรี
- รถเมล์เล็กอูํยา - พันตาลึง - สุพรรณบุรี
- รถเมล์เล็กทําไชย - สุพรรณบุรี
- รถเมล์เล็กเคหะชุมชน - สุพรรณบุรี
4.2 การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตาบล
สภาพถนนซึ่งเป็นเส๎นทางคมนาคมติดตํอระหวํางกลุํมบ๎านและชุมชนสํวนมากมี สภาพการใช๎งานได๎
ดีและสะดวก มีบางชํวงยังเป็นถนนดินและลูกรังซึ่งมีสภาพชารุดบางสํวน โดยเฉพาะการคมนาคมสาหรับ
ขนสํงทางการเกษตร
4.3 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์ประจาบ๎าน (ประมาณ) 865 เลขหมาย
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 หมายเลข
4.4 ไฟฟ้า
สํวนใหญํมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไป จะได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผํานในเดือนตุลาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทาให๎เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น ในชํวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต๎พัดผํานทาให๎เกิดอากาศร๎อน ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน จะมีลมมรสุม ตะวันตกเฉียง
ใต๎พัดผํานทาให๎เกิดฝนตกชุก
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ลาคลอง 4 สายได๎แกํ คลองดอนกายาน คลองบางปลาหมอ (คลองลาพุทรา) คลองสามนาค (ศาลเจ๎า)
คลองสามเหลี่ยม
5.3 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บํอน้าตื้น
- บํอน้าโยก
- บํอน้าบาดาล
- ประปาหมูํบ๎าน
- คลองชลประทาน

8
2
2
7
6

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

5.4 ขยะ
- ปริมาณขยะปัจจุบัน 10 ตัน/วัน
- รถบรรทุกขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณ สานักงานการเคหะแหํงชาติ )
จานวน 1 คัน และรถบรรทุกขยะแบบอัดท๎าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณของกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น) จานวน 1 คัน
- สถานที่ทิ้งขยะ ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 7 ตาบลดอนกายาน อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีขนาดพื้นที่
7 ไรํ อยูํหํางจากองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน 10 กิโลเมตร กาจัดโดยวิธีฝังกลบ
6. ด้านการเมือง - การบริหาร
6.1 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
โครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนตาบลแบํงเป็น 2 สํวน คือ
- สภาองค์การบริหารสํวนตาบล ประกอบด๎วย สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน มีจานวน 18 คน คือ
1. นายไพโรจน์
บุญชํวย
ตาแหนํง ประธานสภา อบต.
2. นางวันเพ็ญ
แพนพันธ์อ๎วน ตาแหนํง รองประธานสภา อบต.
3. นายอภิศักดิ์
จรดล
ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
4. นางสาวสมพร ฉิมพันธุ์
ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
5. นายวิรัตน์
ดาวเรือง
ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
6. นายบรรเทา
อินทรโชติ
ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
7. นายสุวรรณ
อํอนอินทร์ ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
8. นางนิษฐ์ณิษา พรมมารักษ์ ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
9. นายสุนทร
ธีระวงศ์ภิญโญ ตาแหนํง สมาชิกสภา อบต.
10. นายบุญธง
ประดับมุข
ตาแหนํง 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
เหลํากอดี
สุมูลเวช
จาปาเงิน

- 12ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง
ตาแหนํง

สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล
เป็นเลขานุการสภา อบต.
มีวาระการดารงตาแหนํง 4 ปี ทาหน๎าที่ฝุายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานของ คณะผู๎บริหาร
- นายกองค์การบริหารสํวนตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกองค์การบริหารสํวนตาบล อาจแตํงตั้งรองนายก อบต. ซึ่งไมํใชํสมาชิกสภา อบต. เป็นผู๎ชํวยเหลือในการบริหารราชการ
ของ อบต. ได๎ไมํเกินสองคน และอาจแตํงตั้งที่ปรึกษานายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิใชํสมาชิก
สภา อบต. ได๎จานวนรวมกันไมํเกินสองคน ดังนี้
1. นายสมบุญ สุลีสถิร
ตาแหนํง นายก อบต.
2. นายสารวย อยูํแย๎ม
ตาแหนํง รองนายก อบต.
3. นายนิคม เจริญศิลป์
ตาแหนํง รองนายก อบต.
4. นายชลอ
เหมรี
ตาแหนํง เลขานุการนายก อบต.
มีวาระการดารงตาแหนํง 4 ปี ทาหน๎าที่บริหารกิจการของ อบต.ดอนกายาน จะมีพนักงานสํวน
ตาบลและลูกจ๎างเป็นผู๎ปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบายของคณะผู๎บริหาร
6.2 การกาหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การปฏิบัติหน๎าที่ราชการ โดยให๎ นางสาวนิภา จาปาเงิน ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.7) เป็นผู๎บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานสํวนตาบลและพนักงานจ๎าง รับผิดชอบในการบริหาร
ราชการภายในองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน ดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารสํวนตาบล และราชการที่มิได๎กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของ
กองหรือสํวนราชการใดในองค์การบริหารสํวนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเรํงรัดการปฏิบัติของสํวนราชการ
ในองค์การบริหารสํวนตาบลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวน
ตาบล และให๎มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

- 13 - งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานนิติการ
โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางเจนจิรา นามอํอน ตาแหนํง หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน๎าสานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล (นักบริหารงานทั่วไป 6) โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน คือ

1. นายสมชาติ
เจริญผล
ตาแหนํง นิติกร 7วช
2. นางสาววกุล
คาพิจารณ์ ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
3. นายสุรเชษฐ์
ทองไกร
ตาแหนํง นักพัฒนาชุมชน 6ว
4. นางสาวพวงทิพย์ สฏิปฐาน ตาแหนํง บุคลากร 5
5. นายจุน
เกตุคง
ลูกจ๎างประจา ตาแหนํง นักการภารโรง
6. นางสาวสุณิษา ศรีสวําง
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
7. นายพดล
จาดทองคา
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง พนักงานขับรถยนต์
8. นางอ๎อย
แตงวงศ์
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานทั่วไป
9. นางนงรัก
แก๎วเมฆ
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนสวน
10. นายอดิสรณ์ ขวดสาลี่
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนสวน
11. นายพูลเกียรติ์ เข็มเพชร พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานทั่วไป
2. กองคลัง มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
งานเกี่ยวกับการงานการจําย การรับ การนาสํงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสาคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตําง ๆ การจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได๎ และรายจํายตําง ๆ การควบคุม การเบิกจําย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ขององค์การบริหารสํวนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือและได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีงานในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวพรทิพย์ คาไพเราะ ผู๎อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7) โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน คือ
1. นาสาววิลาวัลย์ นิลวิสทุ ธิ์ ตาแหนํง เจ๎าพนักงานพัสดุ 6
2. นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก
ตาแหนํง นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว
3. นางสาววาสนา หนูทา
ตาแหนํง เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 5
4. นายชัยขวัญ
ขวัญงาม
ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่พัสดุ 3

-145. นางวิทกรานต์ ศรีสังข์งาม ลูกจ๎างประจา ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าทีจ่ ัดเก็บรายได๎
6. นางอุบล
พันธ์แตง
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี
3. กองช่าง มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
งานเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกํอสร๎าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกํอสร๎างและซํอมบารุง การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบารุง
งานแผนงานด๎านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจําย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีงานในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานกํอสร๎าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นายสยามรัฐ ศิวะเดชา ตาแหนํง ผู๎อานวยการกองชําง
(นักบริหารงานชําง 7) โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน คือ
1. นายระวิ
พันธุ์ศักดิ์ ตาแหนํง นายชํางโยธา 3
2. นายไพฑูรย์
บางใจดี
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง ผู๎ชํวยชํางโยธา
3. นายสุทิน
คาพยอม พนักงานจ๎าง ตาแหนํง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
4. นายสุชาติ
ชาวกงจักร พนักงานจ๎าง ตาแหนํง ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา
5. นางกุลธิดา
บุตรจันทร์ พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานทั่วไป
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินตํางๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา สํงเสริม ทานุบารุงและรักษาไว๎ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีท๎องถิ่น วัฒนธรรมด๎านภาษา การดาเนินชีวิต สํงเสริมสนับสนุนการเลํนกีฬา การสํงเสริมและพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานบริหารการศึกษา
- งานสํงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวเพียงจันทร์ จอมพงษ์ ตาแหนํง ผู๎อานวยการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 7) โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน คือ

- 15 1. นางเกตุรภัส
ขวดสาลี่
พนักงานจ๎าง
2. นางสาวอัจฉรา พูลคล๎ายวงศ์ พนักงานจ๎าง
3. นางสาวดวงกมล โพธิ์พันธ์แก๎ว ตาแหนํง
4. นางสาวแววดาว พันธ์เณร
ตาแหนํง
5. นางสาวพัชรี
สายสอาด
พนักงานจ๎าง
6. นางอารีย์
เจริญสุข
พนักงานจ๎าง
7. นางสาววารุณี ตระการจันทร์ ตาแหนํง
8. นางอานวย
เภาสิงห์
ตาแหนํง
9. นางกรงทอง
ขาพงษ์ไผํ
ตาแหนํง
10. นางจวง
มะลิเสือ
พนักงานจ๎าง
11. นางกาญจนา สีดากิจ
ตาแหนํง

ตาแหนํง ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู๎มีทักษะ)
ตาแหนํง ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู๎มีทักษะ)
ครูผู๎ดูแลเด็ก
ครูผู๎ดูแลเด็ก
ตาแหนํง ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู๎มีทักษะ)
ตาแหนํง ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู๎มีทักษะ)
ครูผู๎ดูแลเด็ก
ครูผู๎ดูแลเด็ก
ครูผู๎ดูแลเด็ก
ตาแหนํง ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู๎มีทักษะ)
ครูผู๎ดูแลเด็ก

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การปูองกัน และการรักษาโรค การรักษาความสะอาด
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม วางแผนประสาน คุ๎มครองดูแล และบารุงรักษา
ทรัพยากรปุาไม๎ ดิน น้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ การเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดารงไว๎ซึ่งสภาวะแวดล๎อมที่เอื้ออานวยตํอการ
ดารงชีพของสิ่งมีชีวิต งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
โดยให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นายสมชาติ เจริญผล ตาแหนํง นิติกร 7วช รักษาราชการแทน

ผู๎อานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชํวยปฏิบัติงาน คือ
1. นายไพรัตน์ อํอนอินทร์ พนักงานจ๎าง ตาแหนํง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. นายปริญญา สินอุดมผล พนักงานจ๎าง ตาแหนํง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
3. นายบุญโสม เวลุวณารักษ์ พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานประจารถขยะ
4. นายกฤษณะ เกิดสมบูรณ์ พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานประจารถขยะ
5. นายอานาจ มาลาพันธุ์
พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานประจารถขยะ
6. นายวีรโรจน์ ธีระวงศ์ภิญโญ พนักงานจ๎าง ตาแหนํง คนงานประจารถขยะ
7. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร บุคลากรในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 22 คน

-16- สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน 18
- คณะผู๎บริหาร
จานวน 4
1.2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
จานวน 42
- ตาแหนํง ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน 1
- ตาแหนํงในสานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล จานวน 11
- ตาแหนํงในกองคลัง
จานวน 7
- ตาแหนํงในกองชําง
จานวน 5
- ตาแหนํงในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 12
- ตาแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
จานวน 6

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(2) ระดับการศึกษา
2.1 ระดับการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 22 คน

- ประถมศึกษา
- อนุปริญญา
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
- ปริญญาโท
2.2 ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตาบล
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
2.3 ระดับการศึกษาของลูกจ้างประจา
- ประถมศึกษา
- อนุปริญญา
2.4 ระดับการศึกษาของพนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7 คน
1 คน
13 คน
1 คน
20 คน
- คน
13 คน
7 คน
2 คน
1 คน
1 คน
12 คน

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

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
3
4
10
2
7
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-17(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายได๎ที่องค์การบริหารสํวนตาบลจัดเก็บเอง
- รายได๎ทสี่ ํวนราชการตําง ๆ จัดเก็บให๎
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- รายได๎จากทรัพย์สิน

เป็นเงิน 34,853,885.02 บาท แยกเป็น
1,107,139.89 บาท
21,849,375.67 บาท
11,025,506 บาท
871,863.46 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ในด๎านศักยภาพของชุมชนจัดวําอยูํในชั้นปานกลาง ประชากรสํวนใหญํมีการศึกษาไมํสูง แตํในปัจจุบันนิยม
สํงเสริมให๎บุตรหลาน ได๎เรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นแทบทุกครัวเรือน อยํางไรก็ตามประชาชนจานวนหนึ่งได๎เล็งเห็น
ความสาคัญของการมีสํวนรํวม และความเป็นเจ๎าของในการพัฒนาชุมชนอันเป็นรากฐานในระบอบประชาธิปไตยเพื่อนาสูํ
การเมืองการปกครองของประเทศ ประชาชนมีการรวมกลุํม ในรูปแบบตําง ๆ อาทิ เชํน กลุํมออมทรัพย์ กลุํมผู๎ใช๎น้า
กลุํมปุ๋ยและยาเคมีปราบศัตรูพืช และกลุํมเกษตรกรตําง ๆ ในแตํละหมูํบ๎าน การรํวมกันลงทุนประกอบอาชีพมีน๎อย สํวน
ใหญํจะเคยชินกับการทาการ เชํน ทานา ทาไรํ ทาสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน หากมีการกระตุ๎นสํงเสริมและ
สนับสนุนที่เหมาะสมของทุกฝุายคาดได๎วําจะเป็นแหลํงชุมชนที่มีพลังและศักยภาพสูงมากในอนาคต โดยทั้งนี้จะเห็นได๎จาก
สภาพที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งเป็นเส๎นทางผําน อยูํระหวํางชุมชนที่เจริญ สํวนในด๎านชื่อเสียง ตาบลดอนกายานเป็นแหลํงปลาสลิด
ที่มีชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเหมาะสมสาหรับการสํงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดให๎คงไว๎ และในตาบลยังมีพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งสามารถฟื้นฟูเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจเป็นสวนสาธารณะ เป็นสนามกีฬา สนามเด็กเลํน เพื่อประโยชน์
ทางด๎านสุขภาพพลานามัยของเด็กเยาวชนและประชาชน ทั้งยังสามารถปูองกันการมั่วสุมติดยาเสพติด และยังเป็นการ
สนับสนุนการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
**************

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
จากการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา ประจาปีงบประมาณ 2556 ได๎พิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน มีการคมนาคมสะดวก และอยูํใกล๎กับตัวจังหวัด
สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีหนํวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อยูํในพื้นที่ทาให๎สามารถ ติดตํอประสานงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
2. มีคณะผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล๎องกับแผนพัฒนาตาบล ซึ่งสามารถปฏิบัติ
ได๎จริง และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากรของ อบต.ดอนกายาน ได๎รับการสํงเสริมเข๎าอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
4. องค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน มีการแบํงสํวนราชการออกเป็น 5 สํวน คือ
- สานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล
- กองคลัง
- กองชําง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
มีนายกองค์การบริหารสํ วนตาบลเป็นผู๎บริหารสูงสุด มีการมอบอานาจให๎ ปลัดองค์การบริหารสํว น
ตาบล ดาเนินการแทนในการดาเนินงานให๎บริการประชาชน รวมทั้งให๎ลดขั้นตอนในการดาเนินงาน ทาให๎การ
บริการประชาชนเป็นไปอยํางสะดวกและรวดเร็ว
5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน หลายแหํงรองรับ
เด็กเล็กได๎ครอบคลุมในพื้นที่ ซึ่งสามารถลดภาระในการรับ-สํงบุตรไปเรียนในเมืองได๎
จุดอ่อน
1. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาไมํหยุดนิ่ง หากพนักงานสํวนตาบล ไมํติดตามอาจเกิดความเสียหายตํอการปฏิบัติหน๎าที่ทางราชการ
2. มาตรการกากับดูแลยังไมํเข๎มงวด เนื่องจากงานด๎านอื่นๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลก็มี
ความสาคัญทุกด๎าน จึงอาจดูแลไมํทั่วถึง
3. ขาดเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ความสามารถโดยตรง ในการดาเนินการโครงการและกิจกรรมด๎านสาธารณสุข

- 19 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. นโยบายกระจายอานาจไปสูํท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให๎
เป็นหน๎าที่ที่ต๎องทา
3. องค์การบริหารสํวนตาบลได๎รับจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานอื่น ๆ
4. องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี ให๎การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.
อุปสรรค
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ สํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น
2. ประชาชนได๎เสนอโครงการ แตํขาดการประสานงานที่ดี
3. พื้นที่ตาบลดอนกายานในฤดูฝนบางพื้นที่มักจะประสบปัญหาน้าทํวม สํวนในฤดูแล๎งจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคซึ่งสํงผลกระทบตํอผลผลิตทางการเกษตร
4. งบประมาณในการแก๎ไขปัญหามีจากัด และงบประมาณขององค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน
ยังมีไมํมากพอในการพัฒนาโครงการขนาดใหญํ
5. ยังขาดการรวมกลุํมที่ดีและขาดความตํอเนื่องในการบริหารงานกลุํม
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน ประจาปี พ.ศ. 2556 ตามยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด๎าน สํวนใหญํจะประสบผลสาเร็จ สามารถดาเนินการได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ และในสํวนที่ไมํสามารถ
ดาเนินการได๎เนื่องมาจากองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายานมีงบประมาณไมํเพียงพอที่จะใช๎ในการดาเนินการตาม
แผนที่วางไว๎ได๎ทั้งหมด
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ซึ่งได๎คานึงถึงปัญหาความต๎องการของประชาชนเป็นหลัก ผํานการประชาคมหมูํบ๎านทั้ง
9 หมูํบ๎าน รวมทั้งให๎สอดคล๎องกับงบประมาณขององค์การบริหารสํวนตาบลที่มีอยูํอยํางจากัด และเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคือ ความเจริญก๎าวหน๎าและความอยูํดีมีสุขของประชาชน
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3.2 การประเมินผลนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน ปี 2556
1.1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนนลาดยาง ถนนคสล. ถนนดิน
ถนนลูกรัง หินคลุก กิจกรรมทางเดินน้า
จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 18 โครงการ เป็นเงิน 4,590,800 บาท
1. คําซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํที่ 1 ตั้งไว๎ 1,430,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซํอมสร๎างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํที่ 1 จากทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ถึงบริเวณวัดอูํยา ผิวจารา
จรกว๎าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 510.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,550.00 ตารางเมตร
2. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบา๎ น หมูํที่ 2 ตั้งไว๎ 1,350,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 จานวน 2 ชํวง ดังนี้
ชํวงที่ 1 จากบริเวณบ๎านนายมาลัย กลิ่นดีปลี ถึงบริเวณที่ดินนายปลิว ดีขวัญงาม ผิวจราจรกว๎าง4.00
เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1,480.00 ตารางเมตร ไหลํทาง
หินคลุกตามสภาพพื้นที่
ชํวงที่ 2 จากบริเวณที่ดินนายปลิว ดีขวัญงาม ถึงเขตติดตํอตาบลรั้วใหญํ ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 314.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 942.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่
3. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 ตั้งไว๎ 78,700 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 จากถนนลาดยางคันคลองชลประทาน สาย 1 ซ๎าย 1 ขวา 1 ขวา (1) ถึง
บริเวณบ๎านนายประทีป บุญแชํมชู ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 120.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
4. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 ตั้งไว๎ 109,100 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ถึงบริเวณบ๎านนายมาลัย คง
เปีย ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 195.00
ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
5. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 ตั้งไว๎ 252,100 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 จากถนนลาดยางสายบ๎านวังพระนอน – บ๎านมะขามล๎ม ถึงบริเวณบ๎านนาง
มณี เกสร พร๎อมแยกถึงบริเวณบ๎านนางเชิง ทาเหล็ก ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 450.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

-216. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมวางทํอระบายน้า ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 ตั้งไว๎ 176,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมวางทํอระบายน้า ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 จากถนนลาดยาง
สายบ๎านสามนาค – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ๎านนายเกษม พันธ์แตง ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 216.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
7. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 6
ตั้งไว๎ 92,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ)
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 6 จากทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 357 (สายเลี่ยงเมือง) ถึงถนนลาดยางสายบ๎านบางปลาหมอ –
บ๎านพันตาลึง ผิวจราจรกว๎าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 580.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 133.00 ลูกบาศก์
เมตร พร๎อมเสริมดิน ปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 170.00 ลูกบาศก์เมตร
8. คํากํอสร๎างคันกั้นน้าโดยการเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก หมูํที่ 6 ตั้งไว๎ 105,200 บาท เพื่อจํายเป็น คํา
กํอสร๎างคันกั้นน้าโดยการเสริมดินพร๎อมลงหินคลุก หมูํที่ 6 (บริเวณนานายประดับ ชาวกงจักร์)
สภาพเดิม คันกว๎างเฉลี่ย 3.30 เมตร ฐานกว๎างเฉลี่ย 5.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว
210.00 เมตร
สภาพใหม่ คันกว๎างเฉลี่ย 2.50 เมตร ฐานกว๎างเฉลี่ย 5.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาว
210.00 เมตร
ปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 436.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมลงหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 52.00 ลูกบาศก์เมตร
9. คําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลีย่ เรียบ) ภายในหมูํบา๎ น หมูํที่ 7 ตัง้ ไว๎ 108,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 จากถนนลาดยางสายบ๎านดอนกุํม
ทิพย์ – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงเขตติดตํอตาบลดอนโพธิ์ทอง ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 950.00 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 237.00 ลูกบาศก์เมตร
10. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 ตัง้
ไว๎ 163,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 7 จากบริเวณนานายสัจจา หนูนุรักษ์ ถึง บริเวณนานายเทียม เอี่ยมน๎อย ผิวจราจรกว๎าง 2.30 เมตร
ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 322.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมเสริมดิน ปริมาตรดินถมไมํ
น๎อยกวํา 90.00 ลูกบาศก์เมตร

-2211. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 ตัง้
ไว๎ 32,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 7 จากบริเวณสะพาน คสล.วัดนิเวศน์ธรรมาราม ถึง บริเวณบ๎านนายซุ๎น ศรทะนง ผิวจราจรกว๎าง
2.50 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 55.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมเสริมดินปริมาตร
ดินถมไมํน๎อยกวํา 40.00 ลูกบาศก์เมตร
12. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7
ตั้งไว๎ 144,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ)
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 จากบริเวณนานายแข็ง อํอนอินทร์ ถึงบริเวณโรงฆําสัตว์(เจ๏ยุ หมูอินเตอร์) ผิวจราจรกว๎าง
2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 276.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมเสริมดิน ปริมาตร
ดินถมไมํน๎อยกวํา 100.00 ลูกบาศก์เมตร
13. คําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7
ตั้งไว๎ 107,500
บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 จากถนนลาดยางสาย
บ๎านสามนาค – บ๎านดอนกุํมทิพย์ ถึงบริเวณสะพาน คสล. วัดนิเวศน์ธรรมาราม ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 590.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 236.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
14. คําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 ตั้งไว๎ 27,300 บาท เพื่อ
จํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8
จากถนนลาดยางสายบ๎านวังพระนอน – บ๎านมะขามล๎ม ถึงเขตติดตํอตาบลมะขามล๎ม ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 150.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 60.00 ลูกบาศก์เมตร
15. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8
ตั้งไว๎ 85,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ)
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 จากเขตติดตํอตาบลดอนโพธิ์ทอง ถึงเขตติดตํอตาบลมะขามล๎ม ผิวจราจรกว๎าง 2.30 เมตร
ระยะทางยาว 550.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 126.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมเสริมดิน ปริมาตรดินถมไมํ
น๎อยกวํา 150.00 ลูกบาศก์เมตร
16. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8
ตั้งไว๎ 158,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ)
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 จากบริเวณนานางพะยอม ทองสมจิตร์ ถึงบริเวณนานางเชิง ทาเหล็ก ผิวจราจรกว๎าง
2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,150.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 287.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมเสริมดิน
ปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 150.00 ลูกบาศก์เมตร

-2317. คําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลีย่ เรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 ตั้งไว๎
69,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินกลบหลุมบํอ พร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 8 จากบริเวณถนนลาดยางสายบ๎านวังพระนอน – บ๎านดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณนานางสุวรรณา จรรยา
พูนทรัพย์ พร๎อมแยกถึงนานางเหวียน สุขเกิด ผิวจราจรกว๎าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 575.00 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมํน๎อยกวํา 132.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมเสริมดินปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 50.00 ลูกบาศก์เมตร )
18. คํากํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 9 ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อ
จํายเป็นคํากํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 9 จากถนนลาดยางสายบ๎านสาม
นาค – บ๎านมะขามล๎ม ถึงบริเวณบ๎านนางเรื่อง อยูํกลั่นเถื่อน ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.85 เมตร ระยะทาง
ยาว 104.00 เมตร ปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 459.00 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมลงหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา
31.00 ลูกบาศก์เมตร
จ่ายตามงบประมาณ จานวน 11 โครงการ เป็นเงิน 2,369,200 บาท
1. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ตั้งไว๎ 268,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 จากถนนลาดยางสายวัดอูํยาถึงเขตติดตํอตาบลบ๎านโพธิ์
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 500
ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
2. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ตั้งไว๎ 294,800 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 จากบ๎านนางจุน จันทาบัว ถึงบ๎านนายฉลอง ตันติพรนพคุณ
ผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 560 ตาราง
เมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
3. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 ตั้งไว๎ 701,700 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 จากบริเวณบ๎านนายสมชาย จีนเจือพันธ์ ถึงบริเวณบ๎านนาย
มานพ ยอดอานนท์ ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํ
น๎อยกวํา 1,275 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
4. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 ตั้งไว๎ 189,600 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 จากถนนลาดยางสายบ๎านสามนาค – บ๎านวังพระนอน ถึง
บริเวณบ๎านนายโดด พันธ์แตง ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 345 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
5. คําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 ตั้งไว๎ 92,900 บาท เพื่อจําย
เป็นคําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมูํที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ๎านสามนาค- พันตาลึง ถึงนา
นายประดุง สุภเวชกิจ พร๎อมแยกถึงนานายประดุง สุภเวชกิจ ผิวจราจรกว๎าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00
เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 253 ลูกบาศก์เมตร

-246. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 ตั้งไว๎ 453,800 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 จากบริเวณร๎านสมยา การเกษตร ถึงบริเวณนานางวัน
เพ็ญ นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํ
น๎อยกวํา 825 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
7. คําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3,7 ตั้งไว๎ 209,400 บาท
เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3,7 จากบริเวณสะพานคลอง
ศาลเจ๎า หมูํที่ 3 ถึงถนน คสล. คันคลองชลประทาน หมูํที่ 7 ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900.00
เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 570.00 ลูกบาศก์เมตร
8. คําปรับปรุงที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน ตั้งไว๎ 16,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง
ที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงห๎องน้าสาหรับ ผู๎พิการ 2. ปรับปรุงบันไดขึ้น –
ลง สาหรับผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ
9. คําขุดลอกคูสํงน้า ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 ตั้งไว๎ 21,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกคูสํงน้า ภายในหมูํบ๎าน
หมูํที่ 8 จากบริเวณเขตติดตํอตาบลดอนโพธิ์ทอง ถึงเขตติดตํอตาบลมะขามล๎ม
สภาพเดิม ปากกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก๎นคูกว๎างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ระยะทางยาว 830.00
เมตร
สภาพใหม่ ปากกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก๎นคูกว๎างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ระยะทางยาว 830.00
เมตร
ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 655.00 ลูกบาศก์เมตร
10. คําขุดลอกคูสํงน้า ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 ตั้งไว๎ 43,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกคูสํงน้า ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 8 จากบริเวณบ๎านนายเกิน ทองสมจิตร์ ถึงบริเวณนานางเชิง ทาเหล็ก
สภาพเดิม ปากกว๎างเฉลี่ย 4.00 เมตร ก๎นคูกว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 1,100
เมตร
สภาพใหม่ ปากกว๎างเฉลี่ย 4.00 เมตร ก๎นคูกว๎างลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร

ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 1,292 ลูกบาศก์เมตร
11. คําขุดลอกคูสํงน้า ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 ตั้งไว๎ 77,700 บาท เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกคูสํงน้า ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 8 จากบริเวณบ๎านนายประยูร สายสังข์ ถึงเขตติดตํอตาบลดอนโพธิ์ทอง (พร๎อมขนย๎ายดินขุด)
สภาพเดิม ปากกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก๎นคูกว๎างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 1,800
เมตร
สภาพใหม่ ปากกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก๎นคูกว๎างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ระยะทางยาว 1,800
เมตร
ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 1,4200 ลูกบาศก์เมตร

-251.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ากิน – น้าใช้
1.3 การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ การสื่อสารและระบบจราจร
1 คําจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย หมูํที่ 3 เป็นเงิน 84,900 บาท
1.4 การพัฒนาด้านการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซม/
ปรับปรุงเพื่อบริการประชาชน
1.5 การพัฒนาด้านการกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล้อม
1.6 การพัฒนาด้านผังเมือง
1.7 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้าเครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ พร๎อมทํอสูบน้าสแตนเลส จานวน 1 เครื่อง จานวน 80,000 บาท
2. จัดซื้อชั้นใสํแฟูมแบบล๎อเลื่อน 40 ชํอง จานวน 2 ใบ จานวน 10,000 บาท
3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ จานวน 2 ชุด จานวน 59,600 บาท
4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จานวน 2 เครื่อง จานวน 38,000 บาท
5. จัดซื้อตู๎เหล็ก ขนาด 2 บาน จานวน 6 ตู๎ จานวน 28,500 บาท
6. จัดซื้อโต๏ะอเนกประสงค์แบบขาพับได๎ จานวน 10 ตัว จานวน 25,000 บาท
7. จัดซื้อโต๏ะทางาน ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ชุด จานวน 13,400 บาท
8. จัดซื้อเต๎นผ๎าใบทรงโค๎ง จานวน 4 หลัง จานวน 80,000 บาท
9. จัดซื้อพัดลมไอน้า ขนาด 24 นิว้ จานวน 4 เครื่อง จานวน 40,000 บาท
10.จัดซื้อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง จานวน 18,500 บาท
11. จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง จานวน 2 เครื่อง จานวน 18,404 บาท
12. จัดซื้อเลื่อยโซํยนต์ จานวน 2 เครื่อง จานวน 19,000 บาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การเบิกจ่ายเงินรวมเป็นเงิน 7,475,304 บาท
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัยพากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ
ยาเสพติด
2.1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตํางประเทศ จานวน 350,000 บาท
2. โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 250,000 บาท
3. โครงการเสริมสร๎างประชาธิปไตย และการมีสํวนรํวมของประชาชน จานวน 36,000 บาท
4. โครงการสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรี จานวน 350,000 บาท
5. โครงการสํงเสริมและฝึกอาชีพให๎แกํประชาชนและเยาวชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 50,000 บาท
2.2 การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
1. จ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบล
ดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ (งบประมาณตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2556)
จานวน 695,240 บาท
2. โครงการชํวยเหลือผู๎ปุวยเอดส์ในตาบลดอนกายาน จานวน 3 ราย จานวน 18,000 บาท
3. อุดหนุนศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างฯ จานวน 10,000 บาท
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียนระดับกํอนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนในตาบลดอนกายานทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบล
ดอนกายาน ปีงบประมาณ 2556 จานวน 1,130,800 บาท
5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกํอนประถมศึกษาและนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในตาบลดอนกายานทั้ง 4 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 จานวน 1,266,200 บาท
2.3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-

2.4 การพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด
1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศตส.จ.สุพรรณบุรี)
ตามโครงการรวมพลังแผํนดินตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดอยํางยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2556
จานวน 50,000 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 การเบิกจ่ายเงินรวมเป็นเงิน 4,206,240 บาท

-273. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
3.1 การพัฒนาด้านการคลัง
3.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
1. จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ จานวน 30,000 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 การเบิกจ่ายเงินรวมเป็นเงิน 30,000 บาท
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง
4.1 การพัฒนาด้านการบริหาร
4.2 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 การเบิกจ่ายเงินรวมเป็นเงิน

-

บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.1 การพัฒนาด้านการศึกษา
1. เงินอุดหนุนจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ
จานวน 100,000 บาท
2. โครงการบัณฑิตน๎อย สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ จานวน 14,000 บาท
3. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู๎โลกกว๎าง จานวน 19,500 บาท
4. จัดซื้อเครื่องกรองน้าดื่มสะอาด ระบบ 2 ทํอสแตนเลส จานวน 2 เครื่อง จานวน 10,000 บาท
5.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. จัดซื้อทรายอะเบท 1% SG (25 กก./ถัง) จานวน 90,600 บาท
2. จัดซื้อถังขยะ จานวน 99,450 บาท

-283. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2556 ตามโครงการดาเนินงาน
สนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 หมูํที่ 1 – หมูํที่ 9 จานวน 90,000 บาท
5.3 การพัฒนาด้านการกีฬา
1. จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จานวน 99,815 บาท
2. โครงการแขํงขันกีฬาเปตองต๎านยาเสพติด จานวน 19,200 บาท
5.4 การพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. โครงการสืบสานประเพณีแหํเทียนพรรษา องค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน ปี 2556
จานวน 11,500 บาท
2. โครงการงานวันเด็กแหํงชาติ ปี 2556 จานวน 35,000 บาท
3. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีแหํเทียนพรรษา
ประจาปี 2556 จานวน 25,000 บาท
4. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
2556 จานวน 5,000 บาท
5. โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จานวน 9,000 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 การเบิกจ่ายเงินรวมเป็นเงิน 679,065 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 การเบิกจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,390,609 บาท
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน ปี 2556
1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
1.อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
2. การดาเนินงานด้านสังคม
1.โครงการจัดเก็บข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์และปูายรายชื่อราษฎรภายในหมูํบ๎านตามโครงการหมูํบ๎านคนดีศรีสุพรรณ

3.สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ คนพิการ ในตาบลดอนกายาน
4.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเอดส์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
5.อุดหนุนศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างของเทศบาลตาบลและ อบต. ระดับอาเภอ
6.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตามโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวให๎เข๎มแข็งและ
ยั่งยืน
7.จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรประชาชน เชํน ประชาคมหมูํบ๎าน
3. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.กํอสร๎างถนนและซํอมแซมถนนประเภทตํางๆ ของ อบต.
4. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
5. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
1.จ๎างเหมาฉีดพํนหมอกควันกาจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข๎เลือดออกบริเวณบ๎านที่อยูํอาศัยและ
แหลํงน้าใกล๎บ๎านเรือนราษฎร
2.จ๎างเหมาจัดหาเครื่องฉีดพํนน้ายาฆําเชื้อโรคพร๎อมดาเนินการฉีดพํนยาฆําเชื้อโรค (ไข๎หวัดนก)

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

- 30 6. การดาเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
1.สํงเสริมการไปใช๎สิทธิเลือกตั้งตําง ๆ เชํน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล เป็นต๎น
2.สํงเสริมผู๎บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสํวนตาบล และพนักงานจ๎างเข๎ารับการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู๎ประสบการณ์
3.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่และให๎บริการ
แกํประชาชนอยํางเพียงพอ
7. การดาเนินงานด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. จัดอินเตอร์เน็ตตาบล ให๎เยาวชนและประชาชนได๎ใช๎อินเตอร์เน็ตเป็นแหลํงสืบค๎นข๎อมูล
2. อุดหนุนจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ
3. อุดหนุนสนับสนุนเป็นคําพาหนะของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทัง้ 5 ศูนย์ฯ
4. จ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลดอนกายาน

5. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ของโรงเรียนในตาบลดอนกายาน ทั้ง 4 โรงเรียน
6. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกํอนประถมศึกษาและนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในตาบลดอนกายานทั้ง 4 โรงเรียน
7. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลดอนกายานทั้ง 5 ศูนย์ฯ
8. จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
9. จัดโครงการวันเด็กแหํงชาติ
10. จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
11. จัดโครงการสืบสานประเพณีแหํเทียนพรรษา

- 31 15.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
8. การดาเนินงานด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
2. จ๎างเหมาตักขยะลงบํอพร๎อมกดอัด
3. บารุงรักษาดูแลต๎นไม๎ 2 ข๎างทาง พร๎อมทั้งปลูกต๎นไม๎สองข๎างทางเพิ่มเติม
9. การดาเนินงานด้านต่างๆ
1. พัฒนาการจัดเก็บรายได๎ของ อบต.

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
**************
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.ดอนกายาน
“ ดอนกายาน “ เป็นเมืองนําอยูํ ชุมชนเข๎มแข็ง สังคมปลอดภัย ก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ
ผลิตอาหารที่ได๎คุณภาพและมาตรฐาน มีสุขภาพดี รู๎เลํนกีฬา การศึกษาเดํนนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ดอนกายาน
อบต.ดอนกายาน ได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น
4.3 แนวทางการพัฒนา อบต.ดอนกายาน
อบต.ดอนกายาน ได๎กาหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 5 ด๎าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจราจร การขนสํง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาด๎านการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บารุงรักษา ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนดิน
ถนนลูกรัง หินคลุก กิจการทางเดินน้า
1.2 การพัฒนาด๎านแหลํงน้ากิน - น้าใช๎
1.3 การพัฒนาด๎านไฟฟูาสาธารณะ การสื่อสารและระบบจราจร
1.4 การพัฒนาด๎านการกํอสร๎างศาลาที่พักผู๎โดยสาร กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์และซํอมแซม
ปรับปรุงเพื่อบริการประชาชน
1.5 การพัฒนาด๎านการกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล๎อม
1.6 การพัฒนาด๎านการผังเมือง
1.7 การพัฒนาด๎านเทคโนโลยี
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ทรัพย์สิน และยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์
2.2 การพัฒนาด๎านชุมชนและสังคม
2.3 การพัฒนาด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 การพัฒนาด๎านการปูองกันยาเสพติด
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ สินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและสํงเสริมการสํงออก
สินค๎าเกษตรอุตสาหกรรม
2. เพิ่มมูลคําและคุณภาพด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร
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1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนและพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศด๎านการผลิตและด๎านการตลาดให๎เกิดความก๎าวหน๎าและ
ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. สนับสนุนการสร๎างเครือขําย องค์กรตํางๆเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด๎านอาหาร
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวและการจาหนํายผลิตภัณฑ์สินค๎าท๎องถิ่น
2. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในจังหวัดให๎เอื้ออานวยประโยชน์อยําง
ยั่งยืน
3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
ยั่งยืน
4. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมพร๎อมสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวใหมํในท๎องถิ่นให๎ได๎มาตรฐาน
กลยุทธ์
1. สํงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการทํองเที่ยว
2. สร๎างและพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัด
3. สํงเสริมสินค๎าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด๎านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให๎มีคุณภาพ
4. ฟื้นฟูคุณภาพแมํน้าทําจีนและคลองสาขาให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
5. พัฒนาบึงฉวากให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับสากล
6. พัฒนาแหลํงน้าและทรัพยากรธรรมชาติให๎มีความสมดุล
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน
2. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ
3. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตให๎ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยูํดีมีสุข
4. สนับสนุนสํงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ
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1. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
2. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เชํน โครงการคนดีศรีสุพรรณ
5. สํงเสริมพัฒนาระบบข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตํางๆ
7. พัฒนาเครือขํายตํางๆ ที่ชํวยเหลือและสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาความยากจน
8. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
9. เสริมสร๎างหมูํบ๎านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเชื้อเอดส์
4. ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาชาติ
กลยุทธ์
1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
กลยุทธ์
1. สํงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก๎าวสูํความเป็นเลิศ
2. สํงเสริมการเลํนกีฬาเพื่อการออกกาลังกายของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริหารด๎วยความโปรํงใส
2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
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1. บริการประชาชนด๎วยความรวดเร็วและโปรํงใส
2. สํงเสริมการทางานรํวมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน
3. สํงเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและการบูรณาการแบบพหุภาคและจริยธรรม คุณธรรม
5. สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. มีโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนอยํางสูงสุด
2. สํงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการกํอสร๎างตํางๆ
กลยุทธ์
1. กํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. การจัดทาเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสํง
4. สํงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ กํอเกิดกระบวนการในการจัดทาโครงการ กิจกรรมตํางๆ
5. สํงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ผู๎บริหารท๎องถิ่น ได๎มีนโยบายในการพัฒนาและการบริหารดาเนินการตามนโยบายตําง ๆ ดังนี้
1) ด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน
1.1 เน๎นความสาคัญในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรํงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการบริหารจัดการ
1.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
1.3 มุํงเน๎นผลประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลเป็นหลัก
1.4 สํงเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนตาบลให๎มีความรู๎ ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1.5 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการบริหารจัดการสมัยใหมํ
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาฝีมือ สํงเสริมอาชีพ สร๎างรายได๎ ให๎กับประชาชน
2.2 สํงเสริมพัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนให๎มีความพร๎อมสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ์
2.3 สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.4 สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และเด็กผู๎ด๎อยโอกาสพร๎อมทั้งให๎การดูแล
ชํวยเหลือ
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2.5 สํงเสริมสนับสนุน การเลํนกีฬา การออกกาลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.6 สํงเสริมการปูองกันโรค และระงับโรคติดตํอ
2.7 สํงเสริมดูแลสาธารณสุขขั้นมูลฐานของประชาชนเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน
2.8 สํงเสริมสนับสนุน โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและโครงการหมูํบ๎านคนดีศรีสุพรรณ
2.9 สํงเสริมและสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย
2.10 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการทํองเที่ยว
4.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิต
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
5.2 คุ๎มครอง ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5.3 สํงเสริมและสนับสนุนทาการเกษตรปลอดสารพิษ
6) ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 สํงเสริมสนับสนุนดูแลรักษา อนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สํงเสริมวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น
6.2 สํงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัว และชุมชน
7) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 พัฒนาการคมนาคมในเขตองค์การบริหารสํวนตาบล โดยการกํอสร๎าง ปรับปรุงบารุงรักษา
ดูแลและซํอมแซมถนน สะพาน
7.2 กํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคที่จาเป็น และปรับปรุงดูแลซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยูํแล๎วให๎อยูํ
ในสภาพใช๎งานได๎ดี
7.3 จัดให๎มีน้าสะอาดเพื่อการบริโภค อุปโภค แกํประชาชนอยํางพอเพียง
7.4 พัฒนาแหลํงน้า และบารุงรักษาระบบชลประทานให๎มีน้าเพื่อการเกษตรกรรมอยํางพอเพียง
7.5 จัดให๎มีไฟฟูาสํองสวําง และซํอมแซมบารุงให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี

ส่วนที่ 5

การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
**************
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารสํ วนตาบลดอนกายาน
ประกอบด๎วย
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริห ารสํวนตาบลดอนกายาน ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตาบลดอนกายาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข๎อ 28 ประกอบด๎วย
1. นายชูชาติ
คงมีชนม์
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา อินทรโชติ
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
3. นายเอี่ยม
พันธ์แตง
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
4. นายสุนทร
ธีระวงศ์ภิญโญ สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
5.นางสาวอรรวรณ ดวงตาแก๎ว
ผู๎แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
6. นายธรรมนูญ สายสังข์
ผู๎แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
7. นายสมชาย ธีระวงศ์ภิญโญ ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
กรรมการ
8. นายอานวย ธีระธารงชัยกุล
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายสมชาติ เจริญผล นิติกร รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ กรรมการ
10. นางเจนจิรา นามอํอน
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ
11. นางนิรมล
สุวรรณฤทธิ์ ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
กรรมการและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
4. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อชํวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

- 1406.2 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 แบบ ดังแผนภูมิตํอไปนี้

แบบที่ 1 การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบชํวยกากับการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นวํา ดาเนินการครบถ๎วนทุกขั้นตอนมากน๎อยเพียงใด
อยํางไร
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย
สํวนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

สํวนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข๎อ 2 สํวน คือ สํวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 6 ข๎อ และการจัดทา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 7 ข๎อ (สาหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตอบวํา มีการดาเนินการ / ไมํมีการดาเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการ
ชํวยกากับนั่นเอง)

- 141 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สามารถนาไปใช๎ในการติดตามความก๎าวหน๎าในการดาเนินงานองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจํายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี
(2) ผลการดาเนินงานและการเบิกจํายงบประมาณตามโครงการที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด๎วยเนื้ อหาที่
สาคัญ 4 สํวน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหนํวยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี
- จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
- จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี
- จานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจํายงบประมาณ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 สํวน คือ
(1) ความพึงพอใจตํอผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม
(2) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในแตํละยุทธศาสตร์
(3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด๎วยเนื้อหาที่สาคัญ 3 สํวน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

- 142 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี......................
- ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน และจานวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจตํอผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม
- ผลการดาเนินงานในแตํละยุทธศาสตร์
- ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
เพื่อใช๎ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม
แบบประเมิน ความพึงพอใจตํอ ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่นในภาพรวม
ประกอบไปด๎วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 สํวน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ
5) ความโปรํงใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูํการแก๎ไขปัญหา
8) การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

- 143 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์
เพื่อใช๎ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละ
ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด๎วย
ยุทธศาสตร์...................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.3 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
6.3.1 ให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล ดอน
กายาน ปฏิบัติหน๎าที่ประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยครั้งที่ 1 ติดตามประเมินผลโครงการในชํวงระยะกาลัง
ดาเนินงาน และในครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลในชํวงระยะเวลาหลังการดาเนินโครงการสิ้นสุดลงแล๎ว
6.3.2 เมื่อดาเนินการเสร็จแล๎วให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนตาบลดอนกายาน สรุปผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยรายงานให๎ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น
เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลและสภาท๎องถิ่นทราบ พร๎อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
           

ภาคผนวก

