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คำนำ 
  ดวยองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนภายในตำบลดานชาง ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาทองถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรับทราบความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในการ
จัดทำแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  เพื ่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ี
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท่ีจะนำไปสูการปฏิบัติงานและสามารถใชในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผูบริหารหวังที่จะทำใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

  องคการบริหารสวนตำบลดานชางหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาตำบลดานชางใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

 

               องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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สวนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 1. ดานกายภาพ  
  1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล  
  องคการบริหารสวนตำบลดานชางเปนองคการบริหารสวนตำบล 1 ใน 7 จำนวนองคการบริหารสวน
ตำบลของอำเภอดานชาง ตั ้งอยู ทางทิศตะวันตกของอำเภอดานชาง หางจากที ่ตั ้งที ่ว าการอำเภอดานชาง  
ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 96 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต
สวนตัวหรือรถยนตโดยสารสายดานชาง – กาญจนบรุี โดยใชเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 

ทิศเหนือ          ติดตอกับพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลนิคมกระเสียว และตำบลหนองมะคาโมง 

ทิศใต         ติดตอกับอำเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองมะคาโมง  อำเภอดานชาง   เขตอำเภอ      

                     หนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี และเขต อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี    

 ทิศตะวันตก   ติดกับพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลองคพระ อำเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุร ี 
  และตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 5 

 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนท่ีราบลุมประมาณ  20%   และมีเนื้อท่ีเปนท่ีราบสูงเชิงเขาประมาณ  
80%  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมมี   3   ฤดู  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป  35.71    องศาเซลเซียส   
  1.4 ลักษณะของดิน  
  สภาพดินโดยท่ัวไปจะเปนดินปนทรายไมสามารถเก็บน้ำได  
    

 2. ดานการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
  ตำบลดานชาง มีเขตการปกครองจำนวน  20 หมูบาน 

  2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจำนวน 20 หมูบาน จะมีการเลือกตั้ง 

    - ผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตำบล)  จำนวน  1  คน   
    - สมาชิกสภาทองถ่ิน หมูบานละ 1 คน จำนวน 20 หมูบาน  รวมเปนจำนวน  20 คน  

    - การเลือกตั้ง  แบงออกเปน  20  เขต   23 หนวยเลือกตั้ง 
 

  ฝายสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  มีสมาชิกจำนวน 20 คน มีท่ีมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 20 หมูบาน หมูบานละ 1 คน สภาองค
การบริหารสวนตำบลดานชางมีหนาที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจายประจำปและเพิ่มเติม ใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นและขอบัญญัติตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง 
 

 3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

   จากขอมูลมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 13,603 คน แยกเปนชาย 6,707 คน หญิง 6,939 

คน จำนวนครัวเรือน 5,266 ครัวเรือน (อางอิงจากขอมูลประชากร อำเภอดานชาง เดือนกันยายน 2564) แยก
ไดดังนี้ 

หมูท่ี บาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ครัวเรือน 
2 หนองเปาะ 272 282 554 216 

3 ทุงนาตาปน 912 980 1,892 871 

4 พุน้ำรอน 594 600 1,194 481 

5 ดอนประดู 269 219 488 212 

6 หนองผือ 263 254 517 165 

7 โปงคอม 475 460 935 311 
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หมูท่ี บาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ครัวเรือน 
8 วังน้ำเขียว 360 363 723 283 

9 ปลักประดู 269 286 555 227 

10 ดงปอ 590 601 1,191 454 

11 ชลประทานเทพนิมิต 488 562 1,050 430 

12 หนองอีนาค 371 346 717 258 

13 โปงคาง 221 225 446 155 

14 เขาชองคับ 146 158 304 116 

15 หินลาด 71 75 146 54 

16 หนองแก 267 253 520 164 

17 ทุงดินดำ 215 234 449 212 

18 หนองมะสังข 349 418 767 259 

19 ทรัพยศิลา 101 110 211 90 

20 โปงขอยสมอทอง 268 273 541 160 

21 หวยถ้ำ 244 248 492 165 

รวม 6,745 6,947 13,692 5,283 
 

(อางอิง : ขอมูลจากงานทะเบียนและบัตร อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันท่ี 25 มกราคม 2564) 

  3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุต่ำกวา 18 ป 1,547 1,458 3,005 

อายุ 18 – 30 ป 1,204 1,243 2,447 

อายุ 31 – 60 ป 3,032 3,050 6,082 

อายุ 60 ปข้ึนไป 962 11,91 2,153 

รวม 6,745 6,942 13,687 
 

(อางอิง : ขอมูลจากงานทะเบียนและบัตร อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดอืนธนัวาคม 2564) 

 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา  
  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 7 แหง  ประกอบดวย 

   - โรงเรียนวัดดอนประดู 
   - โรงเรียนวัดหนองเปาะ 

   - โรงเรียนบานนาตาปน 

   - โรงเรียนบานโปงคอม 

   - โรงเรียนสวนปาองคพระ 

   - โรงเรียนบานหนองผือ 
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   - โรงเรียนบานวังน้ำเขียว 
 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน 1 แหง  ประกอบดวย 

   - โรงเรียนบานพุน้ำรอน  (โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส) 
 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จำนวน 5 แหง  ประกอบดวย 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ำรอน 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปลักประดู 
 

  4.2 สาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลดานชาง 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดานชาง 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลพุน้ำรอน 

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโปงคาง 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลองคพระ 
 

  4.3 อาชญากรรม 
   (ขอมูล : สถานีตำรวจภูธรดานชาง) 
 

  4.4 ยาเสพติด 
  ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดานชางมีการแพรระบาดเพียงเล็กนอย ซึ่งองคการบริหารสวน
ตำบลดานชางไดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่อง การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/
ชุมชน ระหวางองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ผูนำชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนบานทุงนาตาปน 
กับสถานีตำรวจภูธรดานชาง วัตถุประสงคเพื่อหยุดยั้งและปองกันการแพรระบาดยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
ควบคุมดูแลและทำลายขบวนการผูคายาเสพติดในชุมชน/หมูบาน โดยดำเนินการภายใตโครงการดำเนินงานชุมชน
ยั่งยืนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด แบบครงวงจร ตามยุทธศาสตรชาติ สถานีตำรวจภูธรดานชาง บานทุงนาตาปน ม.
3 ต.ดานชาง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 
 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
   - ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป ตั้งอยูท่ี องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 97 ม.7 ตำบล
ดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  ประเภทผูขอรับเงินสงเคราะห 
   - ผูสูงอายุ จำนวน 1,900 คน 

   - ผูพิการ จำนวน  
   - ผูปวยเอดส จำนวน 34 คน 
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 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน   
  5.1 การคมนาคมขนสง  
  การคมนาคมทางบกโดยรถยนต ทั้งภายในตำบลและระหวางตำบล  มีความสะดวกรวดเร็ว  
เนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอยางตอเนื่อง  โดยมีเสนทางที่สำคัญภายในตำบลดานชาง ไดแก 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง 
 

หมูท่ี บาน ระยะทางรวม 
(กม.) 

ลาดยาง 
(กม.) 

คสล. 
(กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

2 หนองเปาะ 1.9 1.9 - - 

3 ทุงนาตาปน 4.36 3.76 0.6 - 

4 พุน้ำรอน 4.49 2.555 1.135 0.8 

5 ดอนประดู 3.15 0.22 1.43 1.5 

6 หนองผือ 4.45 - 1.95 2.5 

7 โปงคอม 1 1 - - 

8 วังน้ำเขียว 1.1 0.65 0.45 - 

9 ปลักประดู 1.41 - 0.56 0.85 

10 ดงปอ 8.055 8.055 - - 

11 ชลประทานเทพนิมิต 0.21 - 0.21 - 

12 หนองอีนาค 0.75 0.75 - - 

13 โปงคาง 1.60 1.0 - 0.6 

14 เขาชองคับ 0.9 0.4 - 0.5 

15 หินลาด 1.0 0.6 - 0.4 

16 หนองแก 0.95 0.35 0.60 - 

17 ทุงดินดำ 1.1 0.4 - 0.7 

18 หนองมะสังข 1.64 1.64 - - 

19 ทรัพยศิลา - - - - 

20 โปงขอยสมอทอง 1.25 1.25 - - 

21 หวยถ้ำ - - - - 

 (ขอมูล ณ ป พ.ศ.2564) 
                   -  ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 ผานตำบลดานชาง – หนองปรอื - จังหวัดกาญจนบุรี  
นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางภายในตำบลคือรถสองแถวสายวังยาว–มวงเฒาและรถประจำทาง สายดาน
ชาง – กาญจนบุรีวิ่งใหบริการ  
 

  5.2 การไฟฟา  
   -  ไฟฟาเขาถึงครบท้ัง  20 หมูบานนพ้ืนท่ีตำบลดานชาง 
   -  จำนวนประชากรท่ีใชไฟฟาคิดเปนรอยละ 99 ของประชากรท้ังหมดในตำบลดานชาง 
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  5.3 การประปา 
   -  ประปาหมูบาน จำนวน 27 แหง 
 

  5.4 โทรศัพท  
  ปจจุบันประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญใชโทรศัพทมือถือสวนตัว  รอยละ 95 
 

  5.5 ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ที่ทำการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอำเภอดานชาง ตั้งอยู ตำบลดานชาง อำเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  หางจากท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร จำนวน  1  แหง (สาขาอำเภอดานชาง) 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร 
      ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแกการทำไรออย 
มันสำปะหลังและขาวโพด โดยการประกอบอาชีพสามารถประมาณไดดังนี้ 
   -ปลูกออย   รอยละ  50  เปอรเซ็นต   
   -ปลูกมันสำปะหลัง   รอยละ  30  เปอรเซ็นต   
   -ปลูกขาวโพด  รอยละ  20  เปอรเซ็นต  
  

  6.2 การประมง  
                    ตำบลดานชาง มีการประกอบอาชีพดานการประมง ตั้งอยูที่ หมูที่ 17 บานทุงดินดำ ตำบลดาน
ชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

               6.3 การปศุสัตว 
            ตำบลดานชาง มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะและการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบานของ 
ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี . 
 

  6.4 การบริการ  
   - รานเสริมสวย 

   - รานอาหาร 
   - ปมน้ำมันขนาดเล็ก 
 

  6.5 การทองเท่ียว 
   - พิพิธภัณฑชุมชนบานพุน้ำรอน  หมูท่ี 4 

   - อางเก็บน้ำหุบเขาวง  หมูท่ี 15  
   - เข่ือนกระเสียว หมูท่ี 3,17 
 

  6.6 อุตสาหกรรม 
  ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
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  6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
   1. กลุมผาทอมือบานพุน้ำรอน หมูท่ี 4 

   2. กลุมบานขนมชุมชนบานพุน้ำรอน หมูท่ี 4 

   3. กลุมหัตถกรรมรากไม หมูท่ี 6 บานหนองผือ 

   4. กลุมทำแสตนเลส หมูท่ี 8 บานวังน้ำเขียว 

   5. กลุมบานเรือนไทย หมูท่ี 14 บานเขาชองคับ 

   6. กลุมไมเศรษฐกิจโตเร็วดานชาง หมูท่ี 19 บานทรัพยศิลา 
   7. กลุมหัตถกรรมจักรสานแปลไมไผ หมูท่ี 21 บานหวยถ้ำ 
 

  6.8 แรงงาน 
       -  ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลดานชางสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตร 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1 การนับถือศาสนา  
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลดานชางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 90 และนับถือ
ศาสนาคริสต ประมาณรอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด 

  7.2 ประเพณีและงานประจำป  
   -ประเพณียกธง จำนวน 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 4 บานพุน้ำรอน, หมูท่ี 5 บานดอน
ประดู และหมูท่ี 18 บานใหมหนองมะสังข 
   -ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตำขนมจีนคูงานบุญพุทธศาสนาไทย (วัดพุน้ำรอน)
หมูท่ี 4 บานพุน้ำรอน 

  7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
  ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน คือ 

   -  กลุมผาทอมือบานพุน้ำรอน  หมูท่ี 4 

  ภาษาถ่ิน  คือ 

   - ภาษาลาวครั่ง  
   - ภาษาไทยกลาง  มีลักษณะโดดเดนของสำเนียงพูดท่ีเรียกวา “พูดเหนอ” 

  7.4 OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   - ผาทอมือ หมูท่ี 4 บานพุน้ำรอน 

   - หัตถกรรมรากไม หมูท่ี 6 บานหนองผือ 

 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 นำ้ 

   - หนองน้ำ  จำนวน 22 แหง  
   - คลอง   จำนวน 8 แหง 
   - สระเก็บน้ำ  จำนวน 4 แหง 
   - ลำน้ำ   จำนวน 2 แหง 
   - ฝาย   จำนวน 4 แหง 
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   - ประมงโรงเรียน  จำนวน 29 แหง 
   - อางเก็บน้ำ  จำนวน 1 แหง 
   - บึง   จำนวน 3 แหง 
   - บอ   จำนวน 1 แหง 
   - หวย   จำนวน 1 แหง 
   - แหลงน้ำอ่ืน ๆ  จำนวน 2 แหง 
 

  8.2 ปาไม 
     - ในพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีปาไม (ปาสงวนแหงชาติ) 
 

รายช่ือปาชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
ลำดับ รายช่ือปาชุมชน หมูท่ี ปท่ีเริ่มโครงการ เนื้อท่ี ประเภทท่ีดิน 

1 ปาชุมชนบานทุงนาตาปน 3 2554 852 ไร  ปาสงวนแหงชาต ิ

2 ปาชุมชนบานวังน้ำเขียว 8 2550 1,700 ไร  ปาสงวนแหงชาต ิ

3 ปาชุมชนบานพุน้ำรอน 4 2548 4,113 ไร  ปาสงวนแหงชาต ิ

4 ปาชุมชนบานหนองผือ 6 2547 3,953 ไร ปาสงวนแหงชาต ิ

5 ปาชุมชนบานหินลาด 15 2547 1,195 ไร ปาสงวนแหงชาต ิ

6 ปาชุมชนบานทุงดินดำ 
แปลงท่ี 1 

17 2547 853 ไร ปาสงวนแหงชาติ 

 

(อางอิง : ศูนยปาไมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันท่ี 25 มกราคม ๒๕๖5) 
 

  8.3 ภูเขา 
   - ในพ้ืนท่ีเปนท่ีราบระหวางภูเขา โดยมีภูเขาและเทือกเขาสลับกันไป 
 

  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   - พื้นที่ที ่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  สวนใหญมีความอุดมสมบูรณ  เปนปาไมตาม
ธรรมชาติ 
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) : กรอบการพัฒนาระยะยาว 
  วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  เพ่ือนำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคม มี
ความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
 

 
   
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
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  สถานการณแนวโนมในการพัฒนาประเทศ 
  ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจท่ี
โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยูในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานท่ียังไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดานความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีชอง
วางที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอมที่การฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปน
ประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความตอเนื่อง
และความยืดหยุ นในการตอบสนองความตองการ ในการแกปญหาของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวน
ประชากรวัยแรงงานลดลง และประชากรสูงอายุเพิ ่มขึ้นอยางตอเนื ่อง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหมๆ ซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยางซับซอนจากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการ
เปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซ่ึงสถานการณ
ดังกลาวจะกอใหเกิดความทาทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น ประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตรดานตาง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเปนกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 

  วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
  วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม 
ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 
  ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
  ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐการพัฒนา 
 

  ประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั ่นคง
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
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ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ  
 

  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
  มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร
จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญให
มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปอง
กันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงและการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในดานค
วามม่ันคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 
  ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอย และสันติสุขใหเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็งมีความพรอม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีสวนรวมในการแกไขปญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน และ (๔) 
การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 
  ๒. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิมและปองกัน
ไมใหปญหาใหมเกิดขึ้น โดย (๑) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และ
แกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตและ (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังทางบกและทาง
ทะเล 
  ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของ
ชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานขาว
กรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแหงชาติกองทัพและ
หนวยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญ
กับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ 
  ๔. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที ่มิใชภาครัฐ เพื ่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญ กาวหนา ใหกับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ (๒) การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
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  ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสำคัญตาง ๆ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย (๑) การ
พัฒนากลไกใหพรอมสำหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวม
อยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การ
พัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอ่ืน ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศใน
มิติตาง ๆ ทั้งโครงขาย ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 
ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตอง
การของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ัง
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทาง
การคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกันตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) รายไดประชาชาติ การ
ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งใน
ปจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 
 

  ๑. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา 
และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
  ๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ี
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย (๑)
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลขอมูล 
และปญญาประดิษฐ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกสและ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ 
  ๓. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของการทองเที่ยวระดับโลกที ่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย (๑) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งามและแพทยแผนไทย (๔) ทองเท่ียวสำราญทางน้ำ และ (๕) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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  ๔. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดาน
โครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหมท่ีมี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน โดย (๑) 
สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด (๔) สราง 
โอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุ
รักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของคนไทย (๒) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย ๗ ประเด็นไดแก 
  ๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงคโดย (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสรางความเขมแข็ง
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน (๕) การสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย
ประกอบดวย (๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ (๒) ชวงวัย
เรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ชวงวัยแรงงาน 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด และ (๔) ชวงวยัผูสูงอายุ สง
เสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
  ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนนผูเรียน
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (๕) การสรางความ
ตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนยและประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗) การ
สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
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  ๔. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุ
ปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อตั้งแตระดับปฐมวัย (๒) การสรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ และ 
(๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหกับประเทศ 
  ๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจสติปญญา และสังคมโดย 
(๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (๒) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะ
ท่ีดีและ (๕) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
  ๖. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดย 
(๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน องค
กรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๓) การปลูกฝงและพัฒนาทักษะ
นอกหองเรยีน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  ๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) 
การสงเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต (๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทำ
เพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแก
ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยาง
เปนธรรมและท่ัวถึง 
  ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุม
ประชากร (๒) ความกาวหนาของการพัฒนาคน (๓) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุโดยประเด็นยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก 
  ๑. การลดความเหล่ือมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร (๔) 
เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทยใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัย
ในการทำงาน (๕) สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม 
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง (๗) สรางความเปน
ธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส และ 
(๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
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  ๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยให
สามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและแกไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด(๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนท่ี 
  ๓. การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปนไมทอดทิ้งกันและมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) สงเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม (๕) สนับสนนุการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สรางสรรคเพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
  ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) 
สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับ
ชุมชน 
 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ี
เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการ
เติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ 
ดาน อันจะนาไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
  ตัวชี ้ว ัด ประกอบดวย (๑) พื ้นที ่สีเขียวที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม (๒) สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู (๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๔) ปริมาณกาซ
เรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก 
  ๑. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๒) อนุรักษและฟ นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ัว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๕) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
  ๒. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลคาเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ (๓) ฟนฟูชายหาดท่ี
เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณา
การอยางเปนองครวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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  ๓. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรบัตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ี
เติบโตอยางตอเนื ่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื ่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื ้นที ่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนท่ี
เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน (๓) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและ
คามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน (๕) พัฒนา
เครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัครดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
และ (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติ
ใหมและอุบัติซ้ำ 
  ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำท้ังระบบในการใชน้ำ
อยางประหยัด รู คุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดย
ลดความเขมขนของการใชพลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชมุชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 
  ๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน 
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และ
ธรรมาภิบาล 
 

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตความมัธยสัถ และสรางจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ี



  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 20 

 

จำเปน มีความทันสมัยมีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
  ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรงใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก 
  ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส โดย (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของ
ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต
ใช 
  ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
  ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
และ (๓) สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลกัธรรมาภิบาล 
  ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
  ๕. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
สูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพ 
  ๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคี
ตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปน
ธรรมและตรวจสอบได และ (๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ
บูรณาการ 
  ๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน โดย (๑) ภาครัฐ
จัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเทาที่จำเปนและ (๓) 
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย 
  ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) 
บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุก
ข้ันตอนของการคนหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญาและปกครองมีเปาหมาย
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และยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุตธิรรมทางเลือกระบบยุตธิรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับปจจุบัน) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไดนอมนำหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 9-11เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืดหยัดอยูไดอยางม่ันคงเกิด
ภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
 

 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ไดจัดทำบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศ
ไทย 4.0ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่องเพ่ือรวมกัน กำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ ประกอบดวย 5 สวน 
ไดแก 
  สวนท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  สวนท่ี 2 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 
   – สถานการณและแนวโนมภายนอก 
   – สถานการณและแนวโนมภายใน 
  สวนท่ี 3 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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   สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ังคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง
     และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
   ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 
   ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย ประเทศไทยยังมีปญหาใน ดาน
คุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของ
แรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการพัฒนาในระยะตอไปจึงตองให
ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณเพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม การพัฒนาในชวงท่ี
ผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมในสังคมไทย
มีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกล ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไป จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 

  ยุทธศาสตรที ่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั ่งยืน แนว
ทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ำสุด 
สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็ก
และเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายได
ของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษาใหทุนการศึกษาตอระดับสูง (๒) การกระจายการใหบริการ
ภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคณุภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให
บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และ
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ระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมี
สิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทาง
การเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทำหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/
ตำบลท่ีทำหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออมและจัดตั้งโครงขายการเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจำ
กัดภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไปจึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน 
ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรม
ยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการทองเที่ยวสามารถทำรายไดและ
แขงขันไดมากขึ ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ ้น ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญประกอบดวย 
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมทั้งในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและดานการเงิน 
อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
  (๒) การ เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเนน
การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการคาการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบัน เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอำนวยความสะดวกดานการคาการ 
ลงทุน 
  ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันมีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตและการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจึงเนน
ในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท 
ประชาชนมีสวนรวมปองกัน แกไข ปญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธและ
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ความรวมมือดานความม่ันคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษาผล
ประโยชนของชาติมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั ้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และ
แผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบดวย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบใน
สังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดาน
ความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัย
คุกคามขามชาติ (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอำนาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเลและ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

  ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการพัฒนา
ประเทศมาอยางตอเนื ่อง ทั ้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที ่ขาด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม
สามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการ
พัฒนาระยะตอไป จึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการ
ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ รวมท้ัง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้นและการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิได
กระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจและ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (๒) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อใหการจัดสรรและ
การใชจายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือให
ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและอำนวยความสะดวกตรงตามความตองการ (๔) 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส
และยุติธรรมและ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ที่ผานมาการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดำเนินการและปญหา
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมีขอจำกัดในการ
สนับสนนุการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการ
ใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำเพ่ิมปริมาณการเดินทาง
ดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอำนวย
ความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายและลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาดาน
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สาธารณูปการ (น้ำประปา) แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบดวย (๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง 
อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา
ระบบขนสงทางอากาศและพัฒนาระบบขนสงทางน้ำ (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ขนสง อาทิการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง (๓) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหได
มาตรฐานสากลและพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคา (๔) พัฒนาดานพลังงาน 
อาทิจัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต
และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิพัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง
มูลคาเพิ่มทางธุรกิจและ (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาใหครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสม องคความรูเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยี ซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผผูเปน
เจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรม
ได การพัฒนาจึงเนนในเรื ่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศและการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบดวย (๑) เรงสงเสริม
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนา
กลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศกัยภาพพัฒนาไดเองและกลุมเทคโนโลยีที่นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดาน
นวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทยและ (๓) 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลย ี
  ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชน โดยการพัฒนา
เมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
เปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอีกดวย ดังนั้นการพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ี
เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคมพื้นท่ี
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ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเพิ่มมูลคาการลงทุนใน
พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้น
นำพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง
ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวม
ของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและ (๓) 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม
หลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุลมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลท่ีเปน
รูปธรรม 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ 
ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการ
พัฒนาและขยายความรวมมือทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั ่นคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและเปนการ
ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกำหนดเปนแนวทางการดำเนินนโยบาย
การคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวางและเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม ๆ สงเสริม
ใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศและสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื ่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียง เศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียนและ
เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสำคัญ 
ประกอบดวย (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสำหรับ
สินคาและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส (๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 
การบริการและการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค (๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย (๕) 
เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ (๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค (๘) สงเสริมความ
รวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน (๙) 
บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศและ (๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัว
ภายในประเทศท่ีสำคัญ 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑) แผนพัฒนาภาคกลาง 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปน
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาประสิทธิภาพ โลจิสติกส 
   (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการเรียน 
การสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (๓) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๔) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อน
บาน ทั้งแนวเหนือ - ใต และแนวตะวันออก - ตะวันตก เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและ
นานาชาติ 
  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกัน เพื่อใหมีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และความตองการของ
ชุมชน 
 

  ๒) แผนพัฒนากลุมจังหวัด (ภาคกลางตอนลาง ๑ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) 
  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
  “ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื ่อสุขภาพครบวงจร การทองเที ่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การคาการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแขงขันและการคา
ผานแดนสูเอเชีย” 
   

  ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน 
ยกระดับสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ 
  เปาประสงค:  รายไดจากการจำหนายสินคาและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ:  (๑) สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 
    (๒) สงเสริมสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ สินคาและบริการ 
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    (๓) พัฒนาสินคาและบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
    (๔) พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 
     (๕) พัฒนาผูประกอบการและผูผลิตใหมีความพรอมและศักยภาพในการผลิต
    สินคาและบริการ 
    (๖) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
    และบริการ 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ : สงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารย
ธรรมทวารวดีไปยังแหลงทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเท่ียวใหมีช่ือเสียง 
  เปาประสงค:  เพ่ิมรายไดและจำนวนนักทองเท่ียว 
  กลยุทธ :  (๗) การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการทองเท่ียวของกลุม
    จังหวัด 
    (๘) การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวของ
    กลุมจังหวัด 
    (๙) สงเสริมสินคาและบริการการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง
    รวมถึงสินคาสนับสนุนการทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชนของท่ีระลึกฯ 
    (๑๐) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรวมถึงบุคลากรดานการทองเท่ียว 
    (๑๑) ปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพเสนทางคมนาคมเพื ่ออำนวยความ
    สะดวก ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว และสรางเสนทางเชื่อมโยงแหลงทอง
    เท่ียว 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดน และการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสูการกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนเช่ือมโยงการคาสูเอเชีย 
  เปาประสงค:  มูลคาการคาบริเวณดานชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ :   (๑๒) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขายคมนาคม 
    เพ่ือกระตุนใหเกิดการลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย 
    (๑๓) พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    (๑๔) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธท้ัง
    ในประเทศและตางประเทศ 
    (๑๕) พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการเพ่ือการสงออก 
    (๑๖) ยกระดับผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีดความสามารถในการ
    แขงขัน และสามารถแขงขันระหวางประเทศได 
    (๑๗) พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด
    และผลักดันใหมีการแขงขันภายในประเทศและตางประเทศ 
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  ยุทธศาสตรที่ ๔ : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคา
ชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตโดยเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูประเทศ
ไทย 4.0 
  เปาประสงค:  เพิ่มผูผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน และภาค
            แรงงาน ท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการสูประเทศไทย 4.0 
  กลยุทธ :  (๑๘) พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม 
     (๑๙) สงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใชวิทยาศาสตรและ 
    เทคโนโลย ี
    (๒๐) สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนสินคาเชิง
    นวัตกรรม 
    (๒๑) สงเสริมความรูและความสามารถ ใหกับงานในภาคเกษตรกรรม พาณิช
    ยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน ใหสนับสนุนการทำงานเชิงนวัตกรรม 
    (๒๒) พัฒนาระบบการสงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ในการยอมรับการ
    ปรับเปลี่ยน 
 
   ๓) แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
   แนวทางการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  (๑) วิสัยทัศน “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข” 
   

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  เปาประสงค:  ๑. ผลิตภัณฑการเกษตรในจังหวดัยกระดับสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food 
    safety) 
     ๒. ผลิตภัณฑการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายไดใหกับ 
    เกษตรกร 
  กลยุทธ :  ๑. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพใหแกเกษตรกรนำไป
    ประยุกตใชในไรนาของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนโครงสรางปจจัยพื้นฐานดาน
    การเกษตร 
    ๒. สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู Smart Farmer /Smart 
    Farming 
    ๓. พัฒนามาตรฐานฟามรมเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จาก
    สินคาเกษตร 
    ๔. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจน
    นำผลงานวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาการสรางผลิตภัณฑใหมของสินคา
    เกษตร 
    ๕. สงเสริมธุรกิจ SMEs / Start up /OTOP 
    ๖. สงเสริมการตลาดการประชาสัมพันธและการสรางเครือขายสินคา 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   เปาประสงค:  ๑. รายไดจากการทองเท่ียวทุกสาขาและธุรกิจทองเท่ียวมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
     ๒. อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื ่อการทองเที ่ยวและนันทนาการ 
    (Sport Tousism) ไดร ับการสงเสริมและพัฒนานำไปสูการขยายตัวทาง
    เศรษฐกิจ 
   กลยุทธ:  ๑. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ สินคา บริการและบุคลากร ดานการทอง
    เท่ียวใหมีความหลากหลายไดมาตรฐานสากล 
     ๒. พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการทอง
    เท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 
    ๓. เพ่ิมมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทองถ่ินและแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนน
    วัตวิถี 
    ๔. พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเที่ยวชุมชน/แหลงทองเที่ยวสินคา OTOP /
    แหลงทองเท่ียวนวัตวิถี แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ฯลฯ 
    ๕. ยกระดับดานการทองเท่ียวและกีฬา 
    ๖. สงเสริมจัดการแขงขันกีฬา ตั้งแตระดับชุมชน ถึงระดับประเทศตลอดจน
    ระดับนานาชาติและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
     ๗. ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและประชาสัมพันธทองเท่ียวเชิงรุก 
 

   ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสู
ความย่ังยืน 
  เปาประสงค:  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณและดำรงอยูอยางยั่งยืน 
    ๒. คุณภาพสิ ่งแวดลอมดี ปราศจากมลพิษที ่สงผลกระทบตอสุขภาพของ
    ประชาชนและระบบนิเวศ 
  กลยุทธ:  ๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยางบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของ
    ทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
    เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติ 
    และการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
    ๒. ปองกันและควบคุมมลพิษ โดยกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย ท่ี
    สงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
     ๓. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทองถ่ินในการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบูรณาการรวมกับชุมชนในทองถ่ิน 
     ๔. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในท่ีดินของประชาชนและสนับสนุนธุรกิจปาไม
    ท่ีถูกกฎหมาย 
    ๕. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลผืนปา 
    ๖. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน 
 
 
 



  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 31 

 

   ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เปาประสงค:  ๑. ประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียรูไดทันตอการ 
    เปลี่ยนแปลงของโลก 
     ๒. ประชาชนทุกชวงวัยมีสุขภาวะท่ีดี 
  กลยุทธ:  ๑. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
    สากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
     ๒. เพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพิ่มขึ้นได 
    เขาถึงแหลงพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
     ๓. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการสุขภาพ และสรางความตระหนักของชุมชน
    ในดานการสาธารณสุข เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพดีข้ึน 
    ๔. สงเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาชุมชน 
    สื่อมวลชนและภาคเอกชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนา 
    ๕. สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเปนมิตรกับกับผูสูงอายุทั้งสาธารณูปโภค พื้นท่ี
    สาธารณะและที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมวัยใน
    สังคม 
     ๖. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยาง
    ท่ัวถึง 
    ๗. เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 
    ประชาชนและชุมชน 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ๑) วิสัยทัศน  
  “องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคกรชั้นนำ ดานการผลิตอาหาร 
ผลิตภัณฑมีค ุณภาพไดมาตรฐาน เปนศูนยการศึกษา การกีฬา การทองเที ่ยว การดนตรี การอาชีพ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีความสุขและปลอดภัย” 
   ๒) ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
   เปาประสงค:  ๑. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรม
    และสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 
    ๒. เพ่ิมมูลคาและคุณภาพดานผลิตภัณฑอาหาร 
  กลยุทธ:  ๑. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และผลิตภัณฑใหมี
    คุณภาพมาตรฐาน 
    ๒. สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดให
    เกิดความกาวหนาและทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
    ๓. สนับสนุนการสรางเครือขายองคกรตาง ๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
    และมาตรฐาน 
    ๔. คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงดานอาหาร 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   เปาประสงค:  ๑. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและการจำหนายผลติภัณฑสินคาทองถ่ิน 
     2. พัฒนาบึงวากเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษ
    พันธุพืชพันธุสัตวท่ียั่งยืน 
    3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมพรอมสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมในทองถิ่นใหได
    มาตรฐาน 
    4. พัฒนาและสรางสรรคดานการดนตรีใหไดมาตรฐานสูสากล 
    5. พัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    6. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาสูระดับอาชีพ 
   กลยุทธ:  ๑. สงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการนุรักษและการทองเท่ียว 
    ๒. สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวของจังหวัด 
    ๓. สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ OTOP ท้ังทางดานเกษตรและเกษตร 
    อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ 
    4. สงเสริมกิจกรรมดานดนตรีและนันทนาการ 
    ๕. พัฒนาบึงวากใหเปนแหลงทองเท่ียวระดับสากล 
    6. สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ 
    7. สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือการออกกำลังกายของประชาชน 
    8. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการชีวิตและทรัพยสิน 
   เปาประสงค:  ๑. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
     ๒. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
    ๓. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนตามแนวยทุธศาสตรอยูดีมีสุข 
    ๔. สนับสนุนสงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
   กลยุทธ:  ๑. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy 
    Thailand) 
    ๒. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
    ๓. สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
    ๔. พัฒนาคนเปนพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม เชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
    ๕. สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๖. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตาง ๆ 
     ๗. พัฒนาเครือขายตาง ๆ ที่ชวยเหลือและสนับสนุนการแกไขปญหาความ
    ยากจน 
    ๘. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    ๙. เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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     ๑๐. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูติด
    เชื้อเอดส 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตอง
การของประชาชน 
  เปาประสงค:  ๑. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
    การศึกษาชาติ 
  กลยุทธ:  ๑. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการ
    จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
    ๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
    ๓. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับท้ังในระบบ นอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ : การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสู
ความย่ังยืน 
  เปาประสงค:  ๑. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในจังหวัดให
    เอ้ืออำนวยประโยชนอยางยั่งยืน 
  กลยุทธ:  ๑. ฟนฟูคุณภาพแมน้ำทาจีนและคลองสาขาใหอยูเกณฑมาตรฐาน 
    2. พัฒนาแหลงน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล 
    3. การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 
    4. สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานทดแทน 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๖ : การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร
และบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  เปาประสงค:  ๑. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
    ๒. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดานความโปรงใส 
    ๓. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ:  ๑. การเทิดทูนสถาบันและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    ๒. สงเสริมการทำงานรวมกันในทุกภาคฝายท้ังภาคราชการและเอกชน 
    ๓. สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน 
    ๔. บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
    ๕. สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม
    คุณธรรม 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดไีด
มาตรฐาน 
  เปาประสงค:  ๑. มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกอใหเกิดประโยชนแก
    ประชาชนอยางสูงสุด 
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    ๒. สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กำหนดเขตพ้ืนท่ีในการกอสรางตาง ๆ 
  กลยุทธ:  ๑. กอสรางและปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
     ๒. ปรบัปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด 
    ๓. การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
    ๔. สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการจัดทำโครงการ
    กิจกรรมตาง ๆ 
    ๕. สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
 

 2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  2.1 วิสัยทัศน 
       พัฒนาโครงสรางชุมชนเขมแข็ง แหลงเรียนรูวัฒนธรรม ยึดม่ันหลักเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดลอม
สะอาดสุขภาพแข็งแรง การศึกษาไดมาตรฐาน 
 

  2.2 ยุทธศาสตร 
  1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
  4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการและภูมิปญญาทองถ่ิน  
  5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  6.  การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
 

  2.3 เปาประสงค 
  1. การคมนาคมขนสงภายในตำบลสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและ
  ท่ัวถึง 
  2. การบริหารจัดการขยะภายในตำบล 
  3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืน  
  4. สงเสริมกลุมอาชีพและใหประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. สงเสริมการสรางการอาชีพใหแกประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวและการจัด ตลาด 
  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพท่ังภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและหัตกรรม  กลุมวิสาหกิจ
  ชุมชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิตจนถึง
  การตลาดท่ีเปนรูปธรรม 
  6. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิธีชีวิต วัฒนธรรม และ
  ประเพณีทองถ่ิน พรอมยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว 
  7. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
  พ้ืนท่ีการศึกษา 
  8. อนุรักษฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นปราชญชาวบาน
  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  9. ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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  10. ชุมชนเขมแข็งและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด 
  11. เสริมสรางองคความรูในการปองกันและรักษาโรคในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  12. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
  13. ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความรูเขาใจในการปกครอง 
  14. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
  15. มีอุปกรณเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
 

  2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. มีเสนทางคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค ท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  2. คุณภาพสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน มลพิษทางอากาศลดลง พ้ืนท่ีปลอดภัยจากโรคระบาด 
  3. ความรวดเร็วในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อการปองกันและลดการสูญเสียท่ี
  อาจจะเกิดข้ึน 
  4. เด็ก เยาวชน มีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ผูจบการศึกษาในระดับสูงเพ่ิมข้ึน 
  5. รายไดประชากรตอคน/ตอป เพ่ิมข้ึน 
  6. ประชาชนพึงพอใจตอการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
  7. การดำเนินโครงการตาง ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 
 

  2.5 คาเปาหมาย 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงร ักษาถนน พัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงภายในตำบลและเชื่อมโยงระหวางตำบล 
1.2 พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
1.3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
1.4 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัด
แยกขยะ   
2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2.3 สงเสริมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ดานมลพิษทาง
อากาศ 
2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอ 
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๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 

3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรยีนรูภาคการเกษตร ดานการ
ผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะ ใหแก
ประชาชน กลุมอาชีพตลอดจนผูสูงอายุ ผูพิการ ทุกภาค
สวนการผลิต 
3.3 สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจนสงเสริม
การทองเท่ียวภายในตำบล  
 

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงาม การกีฬา นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพ่ิมชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารดานการศึกษา 
4.2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
4.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5.1 การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
 

6.การพัฒนาดานการเมือง และการบริหาร
จัดการท่ีดี 

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ทองถ่ิน 
6.2 การสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบ
ประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย 
6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่ีดี 
6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ี
สำหรับการปฏิบัติงาน 
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           2.6 กลยุทธ 
  1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายใน
   ตำบลและเชื่อมโยงระหวางตำบล 
   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
   1.5. พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ   
   2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   2.3 สงเสริมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ดานมลพิษทางอากาศ 
   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
  ๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การ
   แปรรูปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจน
   ผูสูงอายุ ผูพิการ ทุกภาคสวนการผลิต 
   3.3 สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของ
   พ้ืนท่ี ตลอดจนสงเสริมการทองเท่ียวภายในตำบล  
  4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา 
   4.2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
   4.2 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
   ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
  5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
   5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
  6.การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
   6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 
   6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูล
   สถาบันพระมหากษัตริย 
   6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่ีดี 
   6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีสำหรับการปฏิบัติงาน 
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  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลดานช าง 
กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร
การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   1. มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนสง ระบบ 
   สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ
   ตองการของประชาชน  เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   1. มีการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ ระดับครัวเรือนและในชุมชน  แกไขปญหาขยะ
   ภายในตำบล อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ  
   2. สงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
  ๓. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
   1. มีการสงเสริมพัฒนาและสนับสนุน กลุมอาชีพตาง ๆ ภายในตำบล 
   2. มีการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวภายในตำบล เพื่อรองรับการทองเท่ียวใน
   อนาคต 
  4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
   1. มีการพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนใน
   สังกัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอนุรักษพัฒนาศิลป
   วัฒนธรรมอันดีงาม ปราชญชาวบานและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
   2. มีการสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายของประชาชน
   เยาวชน 
  5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   1. มีการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย และสนับสนุนการ
   ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปลอดภัยใน
   ชีวิตและทรัพยสิน ปลอดภัยจากยาเสพติด  
  6.  การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
   1. มีการสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การ
   วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการ
   ปกครอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ ภายในองคกร
   ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีการสรางความเขมแข็งดาน
   การเงิน การคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง การจัดเก็บ
   รายไดใหสอดรับกับอำนาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง มุงพัฒนา 6 ดาน 
ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

ยุทธศาสตรองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง 

ยุทธศาสตรอปท.ในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 
ใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔   
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
ด  า น ก า ร ส ร  า ง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

2. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสูความ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
การสงเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ควบคูการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรม 
ชาติสูความยั่งยืน 
 

ย ุทธศาสตรท ี ่  5
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
ย ุทธศาสตรท ี ่  3
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีว ิตที ่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๓. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย 
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภค
และการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การพัฒนาการทองเท่ียวและ 
กีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การเพิ่มศักยภาพการผลิต
ส ิ น ค  า เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห  ไ ด
มาตรฐานเพื่อการแขงขัน
ทางการคาและการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  
พัฒนาการทองเที ่ยวและ
การกีฬาเพื ่อสรางมูลคา 
เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

ย ุทธศาสตรท ี ่  2
ด  า น ก า ร ส ร  า ง
ความสามารถใน
การแขงขัน  
ย ุทธศาสตรท ี ่  3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
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  2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง 

ยุทธศาสตรอปท.ในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

4. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม
การกีฬา นันทนาการ และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การพัฒนาการทองเท่ียว 
และกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับ 
ใหตรงกับความตองการของ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   
พัฒนาการทองเท่ียวและ
การกีฬาเพ่ือสรางมูลคา 
เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 4
ดานการสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 4
ดานการสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

6.  การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
สงเสริมสถาบันของชาติและ 
การนำการเปลี่ยนแปลงดาน
การบริหาร และบริการเพ่ือ 
ประโยชนของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความม่ันคง 
ย ุทธศาสตรท ี ่  3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
ย ุทธศาสตรท ี ่  6
ดานการปรับสมดุล
และพ ัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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 3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  1. การวิเคราะห SWOT 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. เปนพื้นท่ีการเกษตร พัฒนาเปนแหลงเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน 
2. ประชาชนมีความสัมพันธระบบเครือญาติ 
3. มีแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลที่มีความ
ช ัด เจน  สามารถตอบสนองความต องการของ
ประชาชนได 
4. องคการบริหารสวนตำบลดานชางมีงบประมาณ
เปนของตนเองสามารถใหการ สนับสนุนในการแกไข
ปญหาไดรวดเร็ว 
5. มีครุภัณฑพาหนะเปนของตนเอง สามารถชวยเหลือ
ประชาชนรวดเร็ว และทันเวลา 
6. มีสินคา OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก จาก
ความสามารถของประชาชนภายในพ้ืนท่ี 
 

1. พื้นที่เปนดินทรายบางพื้นที่เปนชั้นหินยากตอการ
เพาะปลูกพืช 
2. ระบบสาธารณูปโภคไมสามารถเขาถึงในบางพื้นท่ี 
บางพ้ืนท่ีขาดน้ำ เพ่ือใชสำหรับการอุปโภค/บริโภค 
3. เกษตรกรสวนใหญขาดความรูในการทำการเกษตร 
ขาดการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตอง
การของตลาด มีการใชสารเคมีท่ีเกินความเหมาะสม มี
การเผาวัชพืชและออย กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ  
4. ราษฎรสวนใหญมีฐานะยากจน มีรายไดน อย 
วางงาน และขาดการศึกษาภาคบังคับ 
5. ปญหาดานยาเสพติด/อาชญากรรม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
6. จำนวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และ
บ ุคคลากรปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ ไม ตรงก ับสายงานการ
ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. อำเภอดานชาง มีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลใน
พื ้นท่ีประชาชนในพื ้นท่ีส วนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกออย การขนสงผลผลิตจึงมีคาใชจาย
ต่ำ มีโรงงานและตลาดรองรับผลผลิต 
2. นโยบายการกระจายอำนาจเปนสาเหตุให องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมีการปรับบทบาทภารกิจและ 
หนาท่ีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานรวมถึงการ 
บริหารจัดการท่ีดี 

1. การติดตอมีระยะทางที่ไกลกับหนวยงานราชการ 
และการเดินทางมาติดตอราชการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
2. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับภารกิจ ปญหาในระเบียบขอกฎหมายที่ยังไม
ครอบคลุมความตองการของประชาชน และปญหา
ระเบียบกฎหมายที่ไมชัดเจนเพื่อใชรองรับการปฏิบัติ
หนาท่ี 
3. ม ีถนนหลายสายในพ ื ้น ท่ี เป นทร ัพย ส ินของ
หนวยงานอื่น ซึ่งเมื่อมีปญหามักจะไดรับการแกไขท่ี
ลาชา 
4. ราชการสวนกลางถายโอนภารกิจใหทองถิ่น แตไม
ถายโอนงบประมาณใหทองถิ ่น เพื ่อเปนคาบริหาร
จัดการ เชน การถายโอนถนนใหทองถ่ิน แตไมถายโอน
งบประมาณเพ่ือบำรุงรักษาซอมแซม ฯลฯ 
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  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตำบล 
   - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 
   - แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
   - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันใหมีองคกร
   เดียว 
   - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตำบล 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมีผลประโยชน อำนาจตอรองตาง ๆ 
กับคูคาไดมากข้ึน และการนำเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนำเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 
  Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 
AEC เปนไปคือ 
  1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
  3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
  4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
 

  จากการที่องคการบริหารสวนตำบลดานชางไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจำนวน 6 
ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ในยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทำงาน หรือการ
อื่นใด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสำคัญ เชน ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จำเปน 
เปนตน 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การ โดยอาจจะใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมแนวทางในการอนุรักษอยางยั่งยืนมี 3 แนวทางดังนี้ 
  1. การใหการศึกษา คือการสอนใหเขาใจถึงหลักการ วิธีการอนุรักษ มีจริยธรรมเกิดสำนักและ
รวมในการอนุรักษ 
  2. การใชเทคโนโลยีในการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชน 
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  3. การใชกฎหมายควบคุมเปนว ิธ ีการสุดทายในการดำเน ินการการดำเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และใหประโยชนตอมนุษย   
  สาธารณสุข 
  ปญหาดานสาธารณสุขที ่สำคัญคงหนีไมพน โรคติดตอที ่สำคัญ ไมว าจะเปน โรคเอดส 
ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและ
การทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
  การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยให
ความสำคัญกับกลุมอาชีพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจะท่ีเดินทางมาในพ้ืนท่ี โดยจะสงผลให
ระบบเศรษฐกิจของหมูบาน ตำบลอยูในระดับดี ประชาชนก็จะอยูดีกินดีดวย 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นนัทนาการและภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
  การศึกษา 
  ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอื่น ๆ ใน
อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การจางครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษใหกับ โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำรองไปสูโครงการอื่น ๆ ในการเรงรัด
พัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
  ศาสนา 
  อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น เชน 
อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน 
ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 
  วัฒนธรรม 
  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการ
สรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ี
เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาว
มุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 
  กีฬา 
  สงเสริมใหประชาชนในเขตพื้นตำบลดานชาง ไดเลนกีฬาที่เปนสากล เพราะกีฬาเปนแหลง
ศักยภาพสำคัญในการเสริมสราง และเรงใหการพัฒนาและสันติภาพเปนไปไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับเปาหมายการพัฒนา  
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญกับการคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม 
โดยเนนใหกับบุคคลอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม  ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหากับสังคมเปนชีวิตที่มี
ความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตท่ีชอบธรรม  สอดคลองกับสภาพแวดลอม  คานิยมของสังคม 
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สามารถแกไขปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตทรัพยากรที่มีอยูและตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจาก
ชาวตางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานในไทยมากข้ึน 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
  การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการ
ในดานการอนุญาต อนุมัติตาง ๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่ตองการทำ
นิติกรรมตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบำรุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐ
จำตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 
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สวนท่ี 3 
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

  

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก หนวยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

บริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา 

กองชาง 
 

ทุกกองงาน 

2 การพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บริหารท่ัวไป 

บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

สำนักปลัด 

กองคลัง/กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

3 การพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย 
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

บริหารท่ัวไป 

บริการชุมชนและสังคม 

การเศรษฐกิจ 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด 

 

กองคลัง/กองชาง 
กองการศึกษาฯ/กอง
สาธารณสุขฯ 

4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม 
และนันทนาการภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

บริหารท่ัวไป 

บริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 

สำนักปลัด 

 

กองคลัง/กองชาง 
/กองสาธารณสุขฯ 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก หนวยงานสนับสนุน 

5 การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

บริหารท่ัวไป 

บริการชุมชนและสังคม 

การดำเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลัด 

กองชาง 
กองสาธารณสุขฯ 

 

กองคลัง/กอง
การศึกษาฯ 

6 การพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการท่ีดี บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด ทุกกองงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 124 69,533,380 108 58,313,700 99 52,283,500 93 43,092,100 66 34,958,500 490 258,181,180

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,635,000 5 4,560,000 3 1,445,000 4 2,455,000 5 2,255,000 20 12,350,000

1.3 แผนงานการเกษตร 2 630,000 4 4,830,000 5 2,574,000 4 1,590,000 3 2,630,000 18 12,254,000

รวม 129 71,798,380 117 67,703,700 107 56,302,500 101 47,137,100 74 39,843,500 528 282,785,180

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการ
สาธารณสุข และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2.1 แผนงานสาธารณสุข 46 2,340,000 45 1,840,000 46 2,340,000 45 1,840,000 46 2,340,000 228 10,700,000

2.2 แผนงานการเกษตร 14 1,260,000 14 1,260,000 14 1,260,000 14 1,260,000 14 1,260,000 70 6,300,000

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 6 600,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 6 600,000 27 2,100,000

รวม 66 4,200,000 64 3,400,000 65 3,900,000 64 3,400,000 66 4,200,000 325 19,100,000

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 4 5,250,000 4 5,250,000 4 5,250,000 4 5,250,000 4 5,250,000 20 26,250,000

3.3 แผนงานการเกษตร 20 1,230,000 20 1,230,000 20 1,230,000 20 1,230,000 20 1,230,000 100 6,150,000

3.4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000

3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 28 6,670,000 28 6,670,000 28 6,670,000 28 6,670,000 28 6,670,000 140 33,350,000

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      47



   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญา
ทองถ่ิน

4.1 แผนงานการศึกษา 26 3,441,250 26 3,441,250 26 3,441,250 26 3,441,250 26 3,441,250 130 17,206,250

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

32 2,053,000 30 1,723,000 30 1,723,000 30 1,723,000 30 1,723,000 152 8,945,000

รวม 58 5,494,250 56 5,164,250 56 5,164,250 56 5,164,250 56 5,164,250 282 26,151,250

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 23 1,820,000 23 1,820,000 23 1,820,000 23 1,820,000 23 1,820,000 115 9,100,000

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 10 740,000 10 740,000 10 740,000 10 740,000 10 740,000 50 3,700,000

5.4 แผนงานสาธารณสุข 12 630,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 60 3,150,000

รวม 49 3,330,000 49 3,330,000 49 3,330,000 49 3,330,000 49 3,330,000 245 16,650,000

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง และ
บริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 1,488,000 19 1,488,000 19 1,488,000 19 1,488,000 19 1,488,000 95 7,440,000

6.2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000

รวม 22 1,648,000 22 1,648,000 22 1,648,000 22 1,648,000 22 1,648,000 110 8,240,000

รวมทั้งส้ิน 352 93,140,630 336 87,915,950 327 77,014,750 320 67,349,350 295 60,855,750 1,630 386,276,430

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      48



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหนองเปาะ 
หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 138 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 552 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

331,200  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

2  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนางสมภาร
 ธรรมศร หมูที่ 2 บาน
หนองเปาะ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 150 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

90,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      49



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

3  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
เดิมสายศาลใหญ หมูที่
 2 บานหนองเปาะ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

4  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม 
ถึงบริเวณบานนางพา  
ผาสุข หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 32  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 96 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

57,600  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      50



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

5  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนลาดยางสาย 
4002 ถึงวัดเขาวัง 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 215 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

6  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม 
ถึงบานเขาวัง  หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 72 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

43,200  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      51



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

7  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายชุมชน
จีน ชวงที่ 1 หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,800 ตารางเมตร

3,000,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

8  โครงการกอสรางถนน
ลงลูกรังบดอัดแนน 
สายโปงวิว หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร 
หรือมีปริมาตรไมนอย
กวา 2,250 ตาราง
เมตร

498,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      52



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

9  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโปงวิว ตอนที่ 1 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 750 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

10  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโปงวิว ตอนที่ 2 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 750 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      53



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

11  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโปงวิว ตอนที่ 3 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 88 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 440 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

264,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

12  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนจีน ตอนที่ 1
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 800 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

485,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      54



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

13  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนจีน ตอนที่ 2
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 800 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

485,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

14  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนจีน ตอนที่ 3
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 800 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

485,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      55



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

15  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนจีน ตอนที่ 4
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 800 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

485,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

16  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนจีน ตอนที่ 5
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 800 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

485,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      56



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

17  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายเดชา 
เมฆฉาย ถึง บริเวณ
บานนายจินวัตร กุญชร
กิตคุณ หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 148 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 444 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

266,400  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

18  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
เดิมสายโปงวิว ตอนที่ 
2 หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
 ตารางเมตร

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      57



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

19  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
เดิมสายโปงวิว ตอนที่ 
3 หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

20  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
เดิมสายวังโปง ตอนที่ 1
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 155 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 775 
ตารางเมตร

      465,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      58



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

21  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
เดิมสายวังโปง ตอนที่ 2
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร

      450,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

22  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายสิน ลํา
เลิศ ถึงบานนางวีณาพร
 สาลี หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 795 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       477,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      59



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

23  โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานทุงนาตาปน - 
บานบอทอง  ตอนที่ 1
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 
เมตร ยาว 344 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
688 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพพ้ืนที่

      420,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

24  โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานทุงนาตาปน - 
บานบอทอง  ตอนที่ 2
 หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 
เมตร ยาว 344 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
688 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพพ้ืนที่

      420,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      60



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

25  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานปาเปย - บาน
นายกอย แสนสี หมูที่ 3
 บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 300 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       168,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

26  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนน้ํารวมใจ หมูที่
 3 บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       475,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      61



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

27  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางสาวรัศมี 
มณีรัตณ หมูที่ 4 บาน
พุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       360,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

28  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไรนายทวม ภูฆัง ถึง
 ทาเย็น หมูที่ 4 บานพุ
น้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      62



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

29  โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายหลัง
โรงเรียนพุน้ํารอน ตอน
ที่ 1 หมูที่ 4 บานพุน้ํา
รอน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 
เมตร ยาว 286 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
572 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพพ้ืนที่

350,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

30  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนเดิม ถึงบาน
นายอํานวย งามสะอาด
 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      63



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

31  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานสุชาดา 
หวานฉ่ํา ถึงบริเวณ
บานทาเย็น หมูที่ 4 
บานพุน้ํารอน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 294 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 882 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

490,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

32  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางลําเพย 
แกวเขียว ถึงบานนาย
จอย เสริมวิเศษ หมูที่ 4
 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      64



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

33  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายจอย เสริม
วิเศษ ถึง บานนายนวย
 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 136 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 544 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       326,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

34  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนายวิชัย 
สําเนียงหวาน ถึงไร
นายสมศักดิ์ วงคําหอม
 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 780 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       468,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      65



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

35  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนายสมศักดิ์ 
วงคําหอม ถึงแยก
ถนนลาดยางพุน้ําขาว 
หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 480 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      288,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

36 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางกิมลั้ง แกว
เกาดวง ถึงบริเวณไร
นายวิชัย สําเนียงหวาน
 หมูที่  4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 840 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

478,000 จํานวน
ความยาว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      66



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

37  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายพุน้ําขาว ถึงเขาเรือ
 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 790 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,160 ตารางเมตร

     1,500,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

38  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายบานนายมหา กาฬ
ภักดี ถึงถนนลาดยางพุ
น้ําขาว หมูที่ 4 บานพุ
น้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร

      950,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      67



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

39  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
ทางแยกพุน้ําขาว ถึง 
บานนายแกว หมูที่ 4 
บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,400 ตารางเมตร

     1,200,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

40  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรดานชาง - 
บานใหมหนองมะสังข 
หมูที่ 5 บานดอนประดู

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      68



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

41  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานดอนประดู ถึง
บานใหมหนองมะสังข 
ตอนที่ 1 หมูที่ 5 บาน
ดอนประดู

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

42  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานดอนประดู ถึง
บานใหมหนองมะสังข 
ตอนที่ 2 หมูที่ 5 บาน
ดอนประดู

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      69



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

43  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานดอนประดู ถึง
บานใหมหนองมะสังข 
ตอนที่ 3 หมูที่ 5 บาน
ดอนประดู

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

44  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหนองผือ หมูที่
 6 บานหนองผือ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      70



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

45  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิมบริเวณนายชม 
แสนคํา ถึงบริเวณสาม
แยก หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 89 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 445 
ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

      267,000       267,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

46  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิมบริเวณบาน
นางสมพิศ พิมพขันธ 
ถึงไรนายยวน ฉัตรคํา 
หมูที่ 6 บานหนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      71



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

47  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สามแยก ถึงบริเวณ
บานนายภาคภูมิ จอม
พงษรื่น หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 510 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      306,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

48  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิมสายหนาตาด 
ตอนที่ 1 หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      72



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

49  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิมสายหนาตาด 
ตอนที่ 2 หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

50  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิมสายหนาตาด 
ตอนที่ 3 หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      73



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

51  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบาน
หนองผือ ถึงบานวังน้ํา
เขียว หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 200 
ตารางเมตร

130,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

52  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายโปง
คอม - เขตติดตอ จ.
กาญจนบุรี  ตอนที่ 1 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 810 
ตารางเมตร

      486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      74



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

53  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายโปง
คอม - เขตติดตอ จ.
กาญจนบุรี ตอนที่ 2 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 810 
ตารางเมตร

      486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

54  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายโปง
คอม - เขตติดตอ จ.
กาญจนบุรี ตอนที่ 3 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 810 
ตารางเมตร

       486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      75



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

55  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายโปง
คอม - เขตติดตอ จ.
กาญจนบุรี ตอนที่ 4 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 810 
ตารางเมตร

       486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

56  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายโปง
คอม - เขตติดตอ จ.
กาญจนบุรี ตอนที่ 5 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 810 
ตารางเมตร

       486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      76



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

57  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยเมทวีป ตอนที่ 1
 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

58  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยเมทวีป ตอนที่ 2
 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      77



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

59  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยใหญ ตอนที่ 1 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

60  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยใหญ ตอนที่ 2 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      78



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

61  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยขาวหลาม ตอน
ที่ 1 หมูที่ 7 บานโปง
คอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

62  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยขาวหลาม ตอน
ที่ 2 หมูที่ 7 บานโปง
คอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      79



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

63  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยขาวหลาม ตอน
ที่ 3 หมูที่ 7 บานโปง
คอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

64  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานโปงคอมใต - 
ลําหวยขาวหลาม ตอน
ที่ 4 หมูที่ 7 บานโปง
คอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      80



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

65  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง 
3086 - บานนายพนม
 ภูฆัง หมูที่ 7 บานโปง
คอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       348,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

66  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายขางอบต.ดานชาง 
ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      81



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

67  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายขางอบต.ดานชาง 
ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       350,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

68  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสําราญ 
มโนธรรม หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 180 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       120,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      82



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

69  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมหวยผากจาก
ประปาหมูบาน ถึง 
บานนางเกลี้ยง หมูที่ 8
 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 570 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

342,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

70  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบานนางหอม 
หรคุณ หมูที่ 8 บานวัง
น้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 450 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

270,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      83



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

71  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทรัพยสุบิน ตอนที่ 
1 หมูที่ 8 บานวังน้ํา
เขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 795 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

477,000 477,000 477,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

72  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทรัพยสุบิน ตอนที่ 
2 หมูที่ 8 บานวังน้ํา
เขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 795 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

477,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      84



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

73  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมหวยผาก หมูที่ 
8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

74  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมหวยพลู หมูที่ 8
 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 330 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

198,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      85



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

75  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานลุงดํา ตอนที่ 1
 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 780 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      468,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

76  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานลุงดํา ตอนที่ 2
 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 270 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       162,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      86



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

77  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานวังน้ําเขียว หมู
ที่ 8 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 178 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 534 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      320,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

78  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนางแคลว อยู
จั่นเถ่ือน ถึงบริเวณ
บานนางสุธรรม ฮา
ริสโต หมูที่ 8 บานวัง
น้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 480 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

288,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      87



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

79  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหนองพังพวย 
หมูที่ 9 บานปรักประดู

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

460,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

80  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองพังพวย ตอน
ที่ 1 หมูที่ 9 บานปรัก
ประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว  160 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      88



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

81  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองพังพวย ตอน
ที่ 2 หมูที่ 9 บานปรัก
ประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

82  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองพังพวย ตอน
ที่ 3 หมูที่ 9 บานปรัก
ประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 735 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       441,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      89



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

83  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนางคํา บัว
แกว ถึงบริเวณบานนาง
ขวัญดาว บัวแกว หมูที่
 10 บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 242 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 726 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

435,600  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

84  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนายยนต รถ
มณีย ถึงบริเวณบาน
นายหวัน พิมพขัน 
ตอนที่ 1 หมูที่ 10 
บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

450,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      90



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

85  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนายยนต รถ
มณีย ถึงบริเวณบาน
นายหวัน พิมพขัน 
ตอนที่ 2 หมูที่ 10 
บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 150 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

40,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

86  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายจรัล 
เฟองฟูลอย ถึงบริเวณ
บานนางเวียน พวงบุป
ผา หมูที่ 10 บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 690 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

414,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      91



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

87  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายปวน 
กาฬภักดี ถึงบานนาง
ขวัญดาว บัวแกว หมูที่
 10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 615 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      369,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

88  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายสด ภูผา 
ถึงลําหวยกระเสียว 
ตอนที่ 1 หมูที่ 10 
บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      92



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

89  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายสด ภูผา 
ถึงลําหวยกระเสียว 
ตอนที่ 2 หมูที่ 10 
บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

90  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายสด ภูผา 
ถึงลําหวยกระเสียว 
ตอนที่ 3 หมูที่ 10 
บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       240,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      93



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

91  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนางกัญญา 
กาฬภักดี  ถึงบานนาง
เนาว น้ําจันทร หมูที่ 
10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 540 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      310,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

92  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายบุญติด 
กาฬภักดี ตอนที่ 1 หมู
ที่ 10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      487,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      94



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

93  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายบุญติด 
กาฬภักดี ตอนที่ 2 หมู
ที่ 10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       487,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

94  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางลั่นทม 
กาฬภักดี ถึงลําหวยกระ
เสียว หมูที่ 10 บานดง
ปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      487,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      95



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

95  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง - 
บานนายลอย หมูที่ 11
 ชลประทานเทพนิมิต

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

360,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

96  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนายสิงห 
อางทอง ถึงบานนาง
ประภัสสร อุตสาหะ 
หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 720 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

432,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      96



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

97  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนลาดยาง 
ถึงลําหวยกระเสียว หมู
ที่ 11 บานชลประทาน
เทพนิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 720 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       388,800 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

98  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางทอง 
สุนทรนุภาพ หมูที่ 11
 บานชลประทานเทพ
นิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 90 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

          53,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      97



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

99  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายภวัต นาค
ปานเสือ หมูที่ 11 
บานชลประทานเทพ
นิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 26 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 78 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

         45,200 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

100  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางสะออน 
จําปาเทศ หมูที่ 11 
บานชลประทานเทพ
นิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 32 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 96 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

        55,680 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      98



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

101  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหนองอีนาค ตอนที่
 1 หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

102  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหนองอีนาค ตอนที่
 2 หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      99



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

103  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหนองอีนาค ตอนที่
 3 หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

104  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิม ถึงเขตติดตอ
ตําบลหนองปรือ ตอนที่
 1 หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      100



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

105  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิม ถึงเขตติดตอ
ตําบลหนองปรือ ตอนที่
 2 หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

106  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิม ถึงเขตติดตอ
ตําบลหนองปรือ ตอนที่
 3 หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

360,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      101



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

107  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรบังอร ทาวรา 
ถึงสามแยก หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 165 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

         99,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

108  โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ตอจาก
เดิมสายบานหนองอี
นาค ถึงสามแยกบาน
หนองผือ ตอนที่ 1 หมู
ที่ 12 บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 830 
ตารางเมตร

      498,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      102



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

109  โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ตอจาก
เดิมสายบานหนองอี
นาค ถึงสามแยกบาน
หนองผือ ตอนที่ 2 หมู
ที่ 12 บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 830 
ตารางเมตร

      498,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

110  โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ตอจาก
เดิมสายบานหนองอี
นาค ถึงสามแยกบาน
หนองผือ ตอนที่ 3 หมู
ที่ 12 บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 830 
ตารางเมตร

       498,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      103



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

111  โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ตอจาก
เดิมสายบานหนองอี
นาค ถึงสามแยกบาน
หนองผือ ตอนที่ 4 หมู
ที่ 12 บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 830 
ตารางเมตร

       498,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

112  โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ตอจาก
เดิมสายบานหนองอี
นาค ถึงสามแยกบาน
หนองผือ ตอนที่ 5 หมู
ที่ 12 บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 830 
ตารางเมตร

       498,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      104



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

113  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนลาดยาง ถึง
บานหนองอีนาค หมูที่ 
12 บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

114  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนลาดยางถึง
ศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      105



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

115  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายโปง
คาง หมูที่ 13 บานโปง
คาง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

116  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายสัมฤทธิ์
 โพธิ์สุวรรณ ถึงบานไร
นางสําลวน ไพรศรี หมู
ที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      106



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

117  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนางสําลวน 
ไพรศรี ถึงไรนายนอย 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       330,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

118  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนลาดยาง 
ถึงบานนายสัมฤทธิ์ 
โพธิ์สุวรรณ หมูที่ 13 
บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      107



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

119  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายขาง
วัดสวนปา ตอนที่ 1 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

120  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายขาง
วัดสวนปา ตอนที่ 2 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      108



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

121  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายขาง
วัดสวนปา ตอนที่ 3 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

122  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายขาง
วัดสวนปา ตอนที่ 4 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      109



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

123  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling  สายโปง
คาง หมูที่ 13 บานโปง
คาง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 3,000 ตารางเมตร

2,550,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

124  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
เขาชองคับ ถึงบาน
ประดูเหลี่ยม ตอนที่ 4
 หมูที่ 14 บานเขาชอง
คับ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      110



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

125  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
เขาชองคับ ถึงบาน
ประดูเหลี่ยม ตอนที่ 5
 หมูที่ 14 บานเขาชอง
คับ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

126  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
เขาชองคับ ถึงบาน
ประดูเหลี่ยม ตอนที่ 6
 หมูที่ 14 บานเขาชอง
คับ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      111



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

127  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหมอวี หมูที่ 
14 บานเขาชองคับ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 795 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

128  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเดิม ถึง
บริเวณไรนายประสงค 
แสนชู หมูที่ 15 บาน
หินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 334 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,670  ตารางเมตร

1,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

129  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม ถึง
บริเวณไรนายประสงค 
 แสนชู  หมูที่  15 
บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,500 ตารางเมตร

1,500,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

130  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม ถึง
บริเวณไรนายสมัคร 
หมูที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,500 ตารางเมตร

1,500,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      113



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

131  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมพุมพฤกษ หมูที่
 15 บานหินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 98 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 392 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      220,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

132  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหินลาด ตอนที่ 2 
หมูที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 148 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 740 
ตารางเมตร

485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      114



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

133  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหินลาด ตอนที่ 3 
หมูที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 148 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 740 
ตารางเมตร

485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

134  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหินลาด ตอนที่ 4 
หมูที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 148 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 740 
ตารางเมตร

485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      115



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

135  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานหินลาด ตอนที่ 5 
หมูที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 148 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 740 
ตารางเมตร

495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

136  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนางถม เพ็งสวย 
ถึงบริเวณบานนายสี
หนาถ กาฬภักดี หมูที่ 
15 บานหินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 195 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      113,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      116



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

137  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนายอุบล ดาวลอย
 ถึงบริเวณบานนายรัตน
 อุดมกิตติกุล หมูที่ 15
 บานหินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 116 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 340 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      200,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

138  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนายเดช ดาวลอย 
ถึงบานนายนา หมวดผา
 หมูที่ 15 บานหินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 300 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      175,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      117



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

139  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนายเวกย พุม
พฤกษ ถึง บานนางสาว
ประคอง ผองฉวี หมูที่ 
15 บานหินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

140  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหนองแก หมูที่
 16 บานหนองแก

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

360,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      118



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

141  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางสมบัติ เตี้ย
เพชร ถึงสามแยก หมูที่
 16 บานหนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 148 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 592 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       325,600 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

142  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรางกะหมก หมูที่ 
16 บานหนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      119



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

143  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไร
นายชีพ แสนคํา ตอนที่
 1 หมูที่ 16 บาน
หนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

144  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไร
นายชีพ แสนคํา ตอนที่
 2 หมูที่ 16 บาน
หนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      120



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

145  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิม ถึงสามแยก
หนองแก หมูที่ 16 
บานหนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      380,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

146  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม
สายทุงดินดํา หมูที่ 17
 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 660 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

396,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      121



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

147  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายณรงค 
คลังสมบัตร ถึงบริเวณ
บานนายสวัสดิ์ คลังสม
บัตร หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 300 
ตารางเมตร ไหลทาง
ลงหินคลุกตามสภาพ
พ้ืนที่

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

148  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายทุงดิน
ดํา หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 290 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 870 
ตารางเมตร

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      122



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

149  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
เดิมสายบานทุงดินดํา 
ตอนที่ 1 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 480 
ตารางเมตร

265,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

150  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยาง ถึงถนน
สายรอบเข่ือน ตอนที่ 1
 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 805 
ตารางเมตร

483,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      123



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

151  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยางถึงถนน
สายรอบเข่ือน ตอนที่ 2
 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 770 
ตารางเมตร

462,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

152  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยางถึงถนน
สายรอบเข่ือน ตอนที่ 3
 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 770 
ตารางเมตร

462,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      124



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

153  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยางถึงถนน
สายรอบเข่ือน ตอนที่ 4
 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 805 
ตารางเมตร

462,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

154  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยางถึงถนน
สายรอบเข่ือน ตอนที่ 5
 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 805 
ตารางเมตร

462,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      125



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

155  โครงกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยางถึงถนน
สายรอบเข่ือน ตอนที่ 6
 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 420 
ตารางเมตร

252,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

156  โครงการกอสรางถนน
ลงลูกรังบดอัดแนน 
บริเวณถนนลาดยาง 
ถึงบริเวณไรนางน้ําอบ 
ทวีเดช หมูที่ 17 บาน
ทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร 
หรือมีปริมาตรไมนอย
กวา 525 ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      126



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

157  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนเดิม ถึงบาน
เจนการขาย หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 180 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

108,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

158  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานทุงดินดํา ตอน
ที่ 2 หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      440,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      127



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

159  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานทุงดินดํา ตอน
ที่ 3 หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 320 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      176,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

160  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายบุญมี 
เดโชชัย ถึงบริเวณบาน
นางประเทือง ขลุยอิน 
หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 345 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      189,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      128



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

161  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางประทุม 
เมฆฉาย - คสล.สถานี
สูบน้ํา หมูที่ 17 บาน
ทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 450 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      270,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

162  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางประทุม 
เมฆฉาย ถึงโรงสูบน้ํา 
ตอนที่ 2 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 450 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       263,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      129



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

163  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง 
3043 ถึงบานนางสุ
มณฑา นุชยะบุตร 
ตอนที่ 1 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

164  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง 
3043 ถึงบานนางสุ
มณฑา นุชยะบุตร 
ตอนที่ 2 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      130



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

165  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง 
3043 ถึงบานนางสุ
มณฑา นุชยะบุตร 
ตอนที่ 3 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

166  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง 
3043 ถึงบานนางสุ
มณฑา นุชยะบุตร 
ตอนที่ 4 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      131



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

167  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง 
3043 ถึงบานนางสุ
มณฑา นุชยะบุตร 
ตอนที่ 5 หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

168  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาโรงเรียนดอน
ประดู ตอนที่ 1 หมูที่ 
18 บานใหมหนองมะ
สังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      132



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

169  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาโรงเรียนดอน
ประดู ตอนที่ 2 หมูที่ 
18 บานใหมหนองมะ
สังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

170  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาโรงเรียนดอน
ประดู ตอนที่ 3 หมูที่ 
18 บานใหมหนองมะ
สังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      133



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

171  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาโรงเรียนดอน
ประดู ตอนที่ 4 หมูที่ 
18 บานใหมหนองมะ
สังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       485,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

172  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนางบาหยัน กาฬ
ภักดี ถึงสามแยก หมูที่
 18 บานใหมหนองมะ
สังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 108 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 432 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

259,200  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      134



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

173  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสามแยก ถึง
บริเวณบานนางสมควร
 ดวงแกว หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 180  เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 540 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

324,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

174  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม 
ถึงบริเวณบานนายบุญ
ลือ ไพเราะดี หมูที่ 18
 บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      135



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

175  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบานนายประหัด
 อูทอง หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 162 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 648 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

388,800  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

176  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนลาดยางหลัง
โรงเรียน ถึงบริเวณไร
นางประมาน ภูฆัง หมูที่
 18 บานใหมหนองมะ
สังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

450,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      136



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

177  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนางประมาน 
ภูฆัง ถึงไรนายสํารวย 
เอี่ยมสะอาด หมูที่ 18
 บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 330 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

198,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

178  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานใหมหนองมะ
สังข หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      137



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

179  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนเดิม ถึงบริเวณ
สามแยก หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 112 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 448 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      246,400 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

180  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนเดิม ถึง
บริเวณบานนายสําราญ
 จันทร หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 540 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      297,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      138



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

181  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนางอร
ประภา นิธิบุพชาติ ถึง
สามแยก หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 180 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       108,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

182  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยก ถึง
บริเวณบานนางสายใจ 
พิมพขัน หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 206 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 618 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       339,900 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      139



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

183  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนางฐานิดา 
ไพเราะดี ถึงบานนาง
อรประภา นิธิบุพชาติ 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

184  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนายณรงค 
จันทร หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 315 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       170,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      140



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

185  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสามแยก
ถนนลาดยาง ถึงบาน
นายรังสรรค ตอนที่ 1 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 795 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       477,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

186  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสามแยก
ถนนลาดยาง ถึงบาน
นายรังสรรค ตอนที่ 2 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 45 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

         27,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      141



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

187  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 1 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

188  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 2 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      142



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

189  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 3 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

190  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 4 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      143



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

191  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 5 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

192  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 6 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      144



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

193  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 7 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

465,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

194  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 8 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      145



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

195  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู 
ตอนที่ 9 หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 540 
ตารางเมตร

320,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

196  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู หมู
ที่ 18 บานใหมหนอง
มะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 920 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
4600 ตารางเมตร

2,800,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      146



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

197  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายราง
สวนกลวย หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,750  ตารางเมตร

2,250,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

198  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายราง
สวนกลวย ตอนที่ 1 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร

450,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      147



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

199  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายราง
สวนกลวย ตอนที่ 2 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร

450,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

200  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายราง
สวนกลวย ตอนที่ 3 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร

450,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      148



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

201  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายราง
สวนกลวย ตอนที่ 4 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร

450,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

202  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายราง
สวนกลวย ตอนที่ 5 
หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 700 
ตารางเมตร

420,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      149



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

203  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาหมูบาน 
หมูที่ 19 บานทรัพย
ศิลา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

540,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

204  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาบานทรัพย
ศิลา ตอนที่ 1 หมูที่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      450,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

205  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาบานทรัพย
ศิลา ตอนที่ 2 หมูที่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      450,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

206  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาบานทรัพย
ศิลา ตอนที่ 3 หมูที่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       450,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      151



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

207  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาบานทรัพย
ศิลา ตอนที่ 4 หมูที่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       450,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

208  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาบานทรัพย
ศิลา ตอนที่ 5 หมูที่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       450,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      152



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

209  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม 
ถึงฝายโปงขอยสมอทอง
 หมูที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 91 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 364 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

218,400  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

210  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานนายสวงษ ตอนที่ 
3 หมูที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      153



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

211  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานนายสวงษ ตอนที่ 
4 หมูที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

212  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานนายสวงษ ตอนที่ 
5 หมูที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      154



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

213  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
หนองใหญ หมูที่ 20 
บานโปงขอยสมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร

495,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

214  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโปงขอยสมอทอง 
หมูที่ 20 บานโปงขอย
สมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

450,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      155



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

215  โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายหนองใหญ หมูที่ 
20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,750 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

2,300,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

216  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนอง
ใหญ ตอนที่ 1 หมูที่ 
20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      156



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

217  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนอง
ใหญ ตอนที่ 2 หมูที่ 
20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

218  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนอง
ใหญ ตอนที่ 3 หมูที่ 
20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร

480,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      157



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

219  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายหนอง
ใหญ ตอนที่ 4 หมูที่ 
20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 550 
ตารางเมตร

330,000 ความ
ยาวของ

ถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

220  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสมนึก 
ตอนที่ 1 หมูที่ 20 
บานโปงขอยสมอทอง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 780 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      430,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      158



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

221  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสมนึก 
ตอนที่ 2 หมูที่ 20 
บานโปงขอยสมอทอง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 124 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 372 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      204,600 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

222  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเดิมถึงสุดเขต ตอน
ที่ 3 หมูที่ 20 บาน
โปงขอยสมอทอง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 425 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

      234,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      159



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

223  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางช่ืน ถึง
นายขวัญ ปรางเทศ 
หมูที่ 20 บานโปงขอย
สมอทอง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

       232,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

224  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม
สายพุหวาย ตอนที่ 3 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      160



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

225  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม
สายพุหวาย ตอนที่ 4 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

226  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม
สายดอยปุย ตอนที่ 1 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

450,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      161



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

227  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม
สายดอยปุย ตอนที่ 2 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 750 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

450,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

228  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากถนนคอนกรีตเดิม
สายดอยปุย ตอนที่ 3 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 330 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

198,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      162



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

229  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง
บริเวณประปา ถึงถนน
คอนกรีตเดิม หมูที่ 21
 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 270 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

162,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

230  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 21
 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 53 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 159 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

95,400  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      163



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

231  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอยปุยเริ่มจาก
บานนางนงลักษณ บุด
ดาวงษ หมูที่ 21 บาน
หวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

2,400,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

232  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพุหวาย หมูที่ 21 
บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

540,000  ความ
ยาว 

ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      164



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

233  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกดอยปุย หมูที่ 21 
บานหวยถํ้า

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     1,164,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

234  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพุหวาย หมูที่ 21 
บานหวยถํ้า

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

    1,746,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      165



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

235  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายเสนห บุญ
มาก หมูที่ 21 บาน
หวยถํ้า

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

      698,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      166



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

236  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 2 บาน
หนองเปาะ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 3,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

369,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

237  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง สายบาน
หนองเปาะ ตอนที่ 1 
หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     490,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    167



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

238  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง สายบาน
หนองเปาะ ตอนที่ 2 
หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     490,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

239  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายศาลใหญ หมูที่ 2 
บานหนองเปาะ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

  2,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    168



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

240  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายศาลใหญ หมูที่
 2 บานหนองเปาะ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

241  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

242  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายชุมชนจีน ชวง
ที่ 2 หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3.50 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 3,500 
ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

433,900  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

243  โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 5 บานดอนประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

244  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 5 
บานดอนประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

245  โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 6 บานหนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

246  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายหนาตาด หมูที่
 6 บานหนองผือ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 5,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

497,900  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

247  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 4,050 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

498,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

248  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายไหแตก หมูที่ 6 
บานหนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

  2,800,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

249  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายหนาตาด หมูที่ 6 
บานหนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

   3,200,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

250  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายไหแตก หมูที่ 
6 บานหนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

251  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายหนาตาด หมูที่
 6 บานหนองผือ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    174



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

252  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง แยกถนนลาดยาง -
 ถํ้ากาย หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 530 เมตร หนา
 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,120 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

313,300  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

253  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายขางอบต.ดานชาง 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

  1,500,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    175



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

254  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายขางอบต.ดาน
ชาง หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

255  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายโปงคอม -
 เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี
 ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 พ้ืนที่ไมนอยกวา 810
 ตร.ม.

     486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    176



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

256  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายโปงคอม -
 เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี
 ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 พ้ืนที่ไมนอยกวา 810
  ตร.ม.

     486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

257  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายโปงคอม - 
เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 
ตอนที่ 3 หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  พ้ืนที่ไมนอยกวา 
810  ตร.ม.

     486,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    177



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

258  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บานวังน้ําเขียว 
หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 4,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

495,500  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

259  โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
 8 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    178



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

260  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง  หมูที่ 8 
บานวังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

261  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายหุบชาง หมูที่ 8 บาน
วังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

  1,800,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    179



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

262  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายหุบชาง หมูที่ 
8 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

263  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,200 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

394,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    180



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

264  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 10 
บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

265  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บานดงปอ หมูที่ 
10 บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 3,300 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

409,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    181



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

266  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 10 
บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 3,900 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

267  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต
 สายชลประทานเทพ
นิมิตร ถึงบานทุงนาตา
ปน หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา
 0.03 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,560 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

498,500  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    182



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

268  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายตนสน หมูที่ 
12 บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา
 0.25 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,200 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

394,500  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

269  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 880 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,520 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

433,400  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    183



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

270  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากที่ดินนางน้ําช้ืน 
จันทรสวาง ถึงที่ดินของ
นางวิไลวรรณ เกตุแกว 
หมูที่ 12 บานหนองอี
นาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว  2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 12,500 ตร.ม.

  3,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

271  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากถนนลาดยาง ถึง
ที่ดินของนางกัน แยม
นอย หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว  2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 10,000 ตร.ม.

  2,400,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    184



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

272  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากถนนลาดยาง ถึง
ที่ดินของนายเกษม บาง
สูง หมูที่ 12 บานหนอง
อีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 5,000 ตร.ม.

  1,700,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

273  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายนายพยอม สะราคํา 
หมูที่ 12 บานหนองอี
นาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว  700 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,800 ตร.ม.

980,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    185



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

274  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายนายครูประจวบ ศรี
สุข หมูที่ 12 บานหนอง
อีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว  1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 6,000 ตร.ม.

   1,950,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

275  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
 คอนกรีต สายบาน
หนองอีนาค - วังน้ําเขียว
 ตอนที่ 1 หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     490,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    186



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

276  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
 คอนกรีต สายบาน
หนองอีนาค - วังน้ําเขียว
 ตอนที่ 2 หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     490,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

277  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายตนสน หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง4 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร

     900,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    187



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

278  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายตนสน หมูที่ 
12 บานหนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง4 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

279  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 13 
บานโปงคาง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 4,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

448,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    188



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

280  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง จากแยก
ถนนลาดยาง 3086 ถึง
บานนายผอง ตอนที่ 1 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร

495,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

281  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง จากแยก
ถนนลาดยาง 3086 ถึง
บานนายผอง ตอนที่ 2 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    189



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

282  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง จากแยก
ถนนลาดยาง 3086 ถึง
บานนายผอง ตอนที่ 3 
หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

283  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายโปงคาง หมูที่ 13 
บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว  1,300 เมตร

1,500,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    190



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

284  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายโปงคาง หมูที่ 
13 บานโปงคาง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

285  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายเขาชองคับ  หมูที่ 
14 บานเของคับ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร

   2,800,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    191



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

286  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายเขาชองคับ 
หมูที่ 14 บานเขาชองคับ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

287  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 14 
บานเขาชองคับ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    192



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

288  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บานหินลาด หมูที่
 15 บานหินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 4,000 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

495,900  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

289  โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 
สายหนองแก หมูที่ 16 
บานหนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร

  1,900,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    193



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

290  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย สายหนองแก หมูที่
 16 บานหนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

291  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 16 
บานหนองแก

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    194



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

292  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายประมง 
หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 360 เมตร หนา
 0.03 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,800 ตารางเมตร

498,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

293  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกบดอัดแนน 
บานสายบานนางประทุม
 เมฆฉาย ถึงโรงสูบน้ํา 
หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว  400 เมตร หนา
 0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 800
 ตร.ม.

     250,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    195



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

294  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกบดอัดแนน 
บานสายบานนางนงนุช 
สังขนัครา หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว  650 เมตร หนา
 0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,600 ตร.ม.

     495,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

295  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,750 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

423,400  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    196



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

296  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง สายบาน
ใหมหนองมะสังข หมูที่ 
18 บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร  
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

480,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

297  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง สายบาน
ใหมหนองมะสังข ตอนที่
 2 หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
872.40 ตร.ม.

     400,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    197



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

298  โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 20 
บานโปงขอยสมอทอง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
800 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

299  โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บานหวยถํ้า หมูที่ 
21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา
 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,200 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

473,000  ความยาว
 ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    198



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

300  โครงการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน และ
สาธารณประโยชน เพ่ือ
แกไขปญหาความเดือด
ของประชาขน

 เพ่ือใหถนนและสิ่ง
สาธารณประโยชน
ในพ้ืนที่ ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมให
อยูในสภาพ
เรียบรอยและใช
ประโยชนไดอยาง
ประสิทธิภาพ

 ในเขตพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบลดาน
ชาง จํานวน 20 
หมูบาน

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000  จํานวน
แหง

  ถนนและสิ่ง
สาธารณประโยช
นไดรับการ
ซอมแซม 
บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพ
เรียบรอย 
สวยงามและใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    199



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

301  โครงการซอมแซม ถนน
ทางหลวงทองถ่ิน (รหัส
สายทาง 60-004) 
บานหนองเปาะถึง
โรงเรียนบานหนองเปาะ

 เพ่ือใหถนนและสิ่ง
สาธารณประโยชน
ในพ้ืนที่ ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมให
อยูในสภาพ
เรียบรอยและใช
ประโยชนไดอยาง
ประสิทธิภาพ

 บานหนองเปาะ 50,000  จํานวน
แหง

  ถนนและสิ่ง
สาธารณประโยช
นไดรับการ
ซอมแซม 
บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพ
เรียบรอย 
สวยงาม และใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    200



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

302  โครงการกอสรางระบบ
ประปาถังแชมเปญและ
ถังกรอง บริเวณบานทา
ปลา หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอแก
การอุปโภค-บริโภค  
ของประชาชน

 ระบบประปาถัง       
แชมเปญ  1  แหง
ขนาด 12 ลูกบาศก
เมตร

490,000 จํานวนแหง  เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

303  โครงการกอสรางระบบ
กรองน้ํา บริเวณบานทา
ปลา หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 อสรางระบบกรองน้ํา
บริเวณบานทาปลา

480,000 จํานวนแหง  พัฒนาน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    201



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

304  โครงการขยายทอเมนสง
น้ําประปา บริเวณชุมชน
จีน หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 3

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

305  โครงการกอสรางประปา
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอมอุปกรณ 
หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

495,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    202



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

306 โครงการขยายทอเมน
ประปา จากวัดวังน้ําเขียว
 ถึงคุมบานวังน้ําเขียว 
ตอนที่ 1 หมูที่ 8 บานวัง
น้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอแก
การอุปโภค-บริโภค  
ของประชาชน

 ระยะทอยาว 1,080 
เมตร

480,000 จํานวน
ความยาว

 เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

307 โครงการขยายทอเมน
ประปา จากวัดวังน้ําเขียว
 ถึงคุมบานวังน้ําเขียว 
ตอนที่ 2 หมูที่ 8 บานวัง
น้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอแก
การอุปโภค-บริโภค  
ของประชาชน

 ระยะทอยาว 1,200 
เมตร

400,000 จํานวน
ความยาว

 เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    203



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

308 โครงการขยายทอเมน
ประปา บานหวยถํ้า ถึง
คุมหวยแหง หมูที่ 8 บาน
วังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอแก
การอุปโภค-บริโภค  
ของประชาชน

 ระยะทอยาว 1,200 
เมตร

400,000 จํานวน
ความยาว

 เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

309  โครงการกอสรางระบบ
ประปา หมูที่ 8 บานวัง
น้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสราง
ระบบประปา

350,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

310  โครงการขยายเขตทอสง
น้ําประปา ตอนที่ 1 หมูที่
 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขตทอ
สงน้ําประปา หมูที่ 8

450,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

311  โครงการขยายเขตทอสง
น้ําประปา ตอนที่ 2 หมูที่
 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขตทอ
สงน้ําประปา หมูที่ 8

450,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

312  โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ หมูที่ 9 บานปรัก
ประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค - บริโภค
อยางเพียงพอและทั่วถึง

 กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ ขนาด 15 
ลูกบาศกเมตร

495,000     จํานวน
แหง

  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

313  โครงการกอสรางหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 9 บานปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอ
ถังหอถังเหล็กเก็บน้ํา
รูปแชมเปญ ขนาด 20
 ลูกบาศกเมตร

600,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

314  โครงการกอสรางระบบ
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอมถังกรอง
ทรายและอุปกรณ หมูที่ 
9 บานปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 20 
ลูกบาศกเมตร

498,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

315  โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค หมูที่
 11 บานชลประทาน
เทพนิมิต

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค  
หมูที่ 11

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

316  โครงการกอสรางระบบ
ประปาแบบถังแรงดัน
และอุปกรณ หมูที่ 13 
บานโปงคาง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสราง
ระบบประปาแบบถัง
แรงดันและอุปกรณ  
หมูที่ 13

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

317  โครงการกอสรางระบบ
ประปาถังแชมเปญและ
ถังกรอง หมูที่ 16 บาน
หนองแก

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอแก
การอุปโภค-บริโภค  
ของประชาชน

 ระบบประปาถัง       
แชมเปญ  1  แหง
ขนาด 12 ลูกบาศก
เมตร

450,000 จํานวนแหง  เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

318  โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค หมูที่
 18 บานใหมหนองมะ
สังข

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค  
หมูที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

319  โครงการทอสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการน้ําเพ่ือ
การเกษตร  หมูที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

320 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ํา
รูปทรงแชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 19 บาน
ทรัพยศิลา

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปแชม
เปญ ขนาด 15 
ลูกบาศกเมตร

450,000 จํานวนแหง สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

กองชาง

321  โครงการกอสรางหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 20 บานโปงขอยสมอทอง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอ
ถังเหล็กเก็บน้ํารูปแชม
เปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    210



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

322  โครงการขยายเขตทอสง
น้ําประปา หมูที่ 20 บาน
โปงขอยสมอทอง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขตทอ
สงน้ําประปา หมูที่ 20

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

323  โครงการกอสรางระบบ
ประปาหลัก บริเวณดอย
ปุย หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

 กอสรางระบประปา
หลัก

485,000     จํานวน
แหง

  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตใหดี
ข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใช
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

324  โครงการกอสรางระบบ
ประปาแบบถังแรงดัน
และอุปกรณ หมูที่ 21 
บานหวยถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสราง
ระบบประปาแบบถัง
แรงดันและอุปกรณ

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

325  โครงการตูน้ําหยอด
เหรียญ ประจําหมูบาน 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการตูน้ําหยอด
เหรียญ ประจําหมูบาน
 หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  เพ่ือใหคนใน
ชุมชนไดมีน้ํา
สะอาดไวดื่มกิน
อยางเพียงพอ ไม
ตองซ้ืน้ําดื่มที่ราคา
แพง

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

326  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 2 บาน
หนองเปาะ

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 2

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

327  โครงการวางทอสง
น้ําประปา บานเขาวัง 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 3

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

328  โครงการวางทอสง
น้ําประปา บานทาปลา 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 3

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

329  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 4 บาน
พุน้ํารอน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 4

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

330  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 6

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

331  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 7

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

332  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 8 บาน
วังน้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 8

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

333  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 9

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

334  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 11 
บานชลประทานเทพนิมิต

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 11

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

335  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 12

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

336  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 13 บาน
โปงคาง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 13

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

337  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 14 บาน
เขาชองคับ

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 14

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

338  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 15 
บานหินลาด

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 15

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

339  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 16 
บานหนองแก

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 16

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

340  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 17

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

341  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 19 
บานทรัพยศิลา

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 19

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

342  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 20 บาน
โปงขอยสมอทอง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 20

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

343  โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 21 
บานหวยถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง
น้ําประปา หมูที่ 21

    100,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    221



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

344  โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูบาน บานทาปลา 
หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 พัฒนาน้ําอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนใหมี
คุณภาพน้ําที่ดีข้ึน

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

345  โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูบาน บานเขาวัง 
หมูที่ 3 บานทุงนาตา
ปน

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 พัฒนาน้ําอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนใหมี
คุณภาพน้ําที่ดีข้ึน

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    222



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

346  โครงการเปลี่ยนทอ
เมนสงน้ําบานทาปลา
 หมูที่  3 บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือพัฒนาระบบประปา
ใหเพียงพอแกการ
อุปโภค-บริโภค  ของ
ประชาชน

 ระยะทอยาว 1,500 
เมตร

453,000 จํานวน
ความยาว

 เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

347  โครงการเปลี่ยนทอ
เมนสงน้ําบานเขาวัง 
หมูที่  3  บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือพัฒนาระบบประปา
ใหเพียงพอแกการ
อุปโภค-บริโภค  ของ
ประชาชน

 จํานวน 1 แหง 495,000 จํานวน
ความยาว

 เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    223



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

348  โครงการปรับปรุง
ระบบแพสูบน้ํา หมูที่ 3

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการปรับปรุง
ระบบแพสูบน้ํา

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

349  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 6 
บริเวณโรงเรียนวัด
หนองผือ

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    224



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

350  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 6

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

351  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 7 บาน
โปงคอม

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

365,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    225



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

352  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 8  
บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

365,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

353  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 ขนาด 12 ลบ.ม. 380,000  จํานวนแหง   สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    226



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

354  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
คุมหวยผาก หมูที่ 8 
บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน

80,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

355  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 11 
บานชลประทานเทพ
นิมิต

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    227



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

356  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 11 
บานชลประทานเทพ
นิมิต

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

357  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิตร

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 ขนาด 12 ลบ.ม. 380,000  จํานวนแหง   สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    228



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

358  โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
 หมูที่ 15

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน  
หมูที่ 15

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

359  โครงการยายหอถัง
ระบบประปาหมูที่ 17
 บานทุงดินดํา

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 ยายหอถังระบบประปา 250,000   จํานวนแหง   สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    229



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

360  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูที่ 17

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

361  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 ขนาด 15 ลบ.ม. 480,000  จํานวนแหง   สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    230



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

362  โครงการปรับปรุง
ระบบกรองน้ําประปา
หมูบาน หมูที่ 17 
บานทุงดินดํา

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 ปรับปรุงระบบกรอง
น้ําประปาหมูบาน

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

363  โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
บริเวณหนาบานนาย
อัน มาดี หมูที่ 21

 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกหมูบานมี
น้ําสะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
บริเวณหนาบานนายอัน
 มา ดี หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    231



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

364  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ  หมูที่ 2 บาน
เปาะ

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

175,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

365  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาหมูบาน
 บริเวณบานทาเย็น หมูที่
 4 บานพุน้ํารอน

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ความลึกไมนอยกวา 
80 เมตร

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    232



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

366  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ บริเวณประปา
เขาหินกอง  หมูที่ 7 
บานโปงคอม

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

367  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ บริเวณไรนาย 
จําเนียร แซซ้ือ  หมูที่ 7
 บานโปงคอม

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

485,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    233



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

368  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ จุดที่ 1 หมูที่ 9

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

369  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ จุดที่ 2 หมูที่ 9

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    234



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

370  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล 
พรอมพรอมอุปกรณ

280,000   จํานวนแหง   สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

371  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ บริเวณประปา
บานโปงคาง  หมูที่ 13 
บานโปงคาง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 น้ํา สําหรับการ
อุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    235



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

372  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ หมูที่ 15

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

373  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ หมูที่ 16

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    236



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

374  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตรพรอม
อุปกรณ หมูที่ 16

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

375  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ หมูที่ 17 บาน
ทุงดินดํา

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล 
พรอมพรอมอุปกรณ

350,000     จํานวนแหง   สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    237



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

376 โครงการเจาะบอบาดาล 
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ บริเวณบาน
ทรัพยศิลา หมูที่ 19 
บานทรัพยศิลา

เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภค-บริโภค อยาง
เพียงพอและทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล 
พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง สามารถแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ํา 
สําหรับการอุปโภค-
บริโภคของประชาชน

กองชาง

377  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาหมูบาน
 บริเวณบานพุหวาย หมู
ที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 ความลึกไมนอยกวา 
80 เมตร

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    238



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

379  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 2  บานหนองเปาะ

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5  ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

380  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 3  บานทุงนาตาปน

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน     385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

381  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    239



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

382  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 4  บานพุน้ํารอน

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน     385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

383  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 5  บานดอนประดู

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน     462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

384  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 5 บานดอน
ประดู

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    240



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

385  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

386  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 6 บานหนองผือ

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 7 ตน     269,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

387  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 8  บานวังน้ําเขียว

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 8 ตน     308,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    241



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

388  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 8 บานวังน้ํา
เขียว

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,200  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

389  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 9  บานปรักประดู

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

390  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 10  บานดงปอ

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    242



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

391  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 11  บานชลประ
มานเทพนิมิต

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

392  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

393  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 12  บานหนองอี
นาค

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน     462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    243



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

394  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 3 ตน 115,300  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

395  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 13 บาน
โปงคาง

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

396  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 13  บานโปงคาง

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน     385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    244



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

397  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 14  บานเขาชองคับ

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

398  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 14 บาน
เขาชองคับ

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

399  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 15  บานหินลาด

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    245



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

400  โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําซอย พุมพฤกษ 
จากบานนายเวกย พุม
พฤกษ ถึงบานนางสาว
ประคอง ผองฉวี หมูที่ 15
 บานหินลาด

 เพ่ือใหมีไฟฟาใชมีแสง
สวาง

 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา

300,000 จํานวนตน  ประชาชนใน
หมูบานมีไฟฟาใช

 กองชาง

401  โครงการขยายหมอแปลง
ไฟฟาซอย พุมพฤกษ หมู
ที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือใหมีไฟฟาใชมีแสง
สวาง

 โครงการขยายหมอ
แปลงไฟฟา

300,000 จํานวนตน  ประชาชนใน
หมูบานมีไฟฟาใช

 กองชาง

402  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 16  บานหนองแก

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12  ตน     462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    246



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

403  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 16 บาน
หนองแก

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 3 ตน     309,000 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

404  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 17  บานทุงดินดํา

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน     462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

405  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย (โคมไฟโซลา
เซลล) หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 7 ตน 269,100  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    247



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

406  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 18  บานใหมหนอง
มะสังข

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน     385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

407  โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา
เซลล)  หมูที่ 19 บาน
ทรัพยศิลา

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,000 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

408  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 19  บานทรัพยศิลา

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    248



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

409  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 20  บานโปงขอย
สมอทอง

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน     192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

410  โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ประปาหมูบาน หมูที่ 20
 บานโปงขอยสมอทอง

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยประปา
หมูบาน

300,000 จํานวนแหง  มีไฟฟาผลิต
ประปา
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

411  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 21  บานหวยถํ้า

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 8 ตน     308,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    249



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

412  โครงการไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน     464,000  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    250



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

413  โครงการปรับปรุง
อาคารสภาตําบลดาน
ชาง หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

 เพ่ือใหประชาชนได
จัดกิจกรรมสําหรับ
หมูบาน

 โครงการปรับปรุงอาคาร
สภาตําบลดานชาง หมูที่ 3

450,000 จํานวนแหง  เพ่ือให
ประชาชนได
จัดกิจกรรม
สําหรับหมูบาน

 กองชาง

414  โครงการกอสรางศูนย
การเรียนรู หมูที่ 9 
บานปรักประดู

 เพ่ือใหประชาชนได
จัดกิจกรรมสําหรับ
หมูบาน

 โครงการกอสรางศูนยการ
เรียนรู หมูที่ 9

2,800,000 จํานวนแหง  เพ่ือให
ประชาชนได
จัดกิจกรรม
สําหรับหมูบาน

 กองชาง

415  โครงการกอสราง
อาคารตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร  หมูที่  16 
บานหนองแก

 เพ่ือเพ่ิมชอง
ทางเลือกการ
จําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร ใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่

 ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว
  40 เมตร

9,900,000 จํานวน
อาคาร

 ประชาชนมี
ชองทางเลือก
การจําหนาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

 กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    251



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

416  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร  หมูที่  16 
 บานหนองแก

 เพ่ือใหสถานที่
ดังกลาวมีความ
สวยงามและมี
เอกลักษณ

 เปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวภายในตําบล

9,500,000  จํานวนแหง   มีภูมิทัศนที่ดี
 ,บริเวณตลาด
กลางโดยรอบ
มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนที่ดี

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    252



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

417  โครงการกอสรางหนาฝาย
 บริเวณลําหวยหุบปาเปง 
จุดที่ 1 หมูที่ 4 บานพุน้ํา
รอน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

418  โครงการกอสรางหนาฝาย
 บริเวณลําหวยหุบปาเปง 
จุดที่ 2 หมูที่ 4 บานพุน้ํา
รอน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    253



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

419  โครงการกอสรางหนาฝาย
 บริเวณลําหวยลื่น หมูที่ 9
 บานปรักประดู

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

420  โครงการกอสรางหนาฝาย
 ก้ันน้ําแบบ กรม
ชลประทาน บริเวณที่ดิน 
นายสมศักดิ์ หอมสุวรรณ
หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

1,500,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กรมชลประทาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    254



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

421  โครงการกอสรางหนาฝาย
 บริเวณลําหวยหนองดุม 
จุดที่ 1 หมูที่ 16 บาน
หนองแก

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

422  โครงการกอสรางหนาฝาย
 บริเวณลําหวยหนองดุม 
จุดที่ 2 หมูที่ 16 บาน
หนองแก

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

423  โครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ํา ภายในตําบล
ดานชาง

 เพ่ือชะลอน้ําเพ่ือไว
ใชในการเกษตร

  สรางฝายชะลอน้ํา     150,000  จํานวนแหง   ตําบลดานชาง
มีฝายชะลอน้ํา

สํานักปลัด/กอง
ชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    255



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

433  ปรับปรุงหอ
กระจายขาว หมูที่ 2
 บานหนองเปาะ

 เพ่ือปรับปรุงหอ
กระจายขาวใหเกิด
ความสมบูรณในการ
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงหอกระจายขาว
 หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

100,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดขาวสาร
อยางทั่วถึงการ
ประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

 กองชาง

434  ปรับปรุงเสียงตาม
สาย หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

 เพ่ือปรับปรุงเสียง
ตามสายใหเกิดความ
สมบูรณในการ
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงเสียงตามสาย 
หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

100,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดขาวสาร
อยางทั่วถึงการ
ประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

 กองชาง

435  กอสรางหอ
กระจายขาว หมูที่ 
15 บานหินลาด

 หอกระจายขาวให
เกิดความสมบูรณใน
การประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆๆ

 กอสรางหอกระจายขาว 250,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดขาวสาร
อยางทั่วถึงการ
ประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    256



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

436  ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงคหมูที่ 6
 บานหนองผือ

 เพ่ือปรับปรุงศาลา
เอนกประสงคใหเกิด
ความสมบูรณในการ
ใชสถานที่ จัด
กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค หมูที6่  
บานหนองผือ

400,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดรับ
ประโยชน

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    257



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

437  โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ทุก
หมูบานมีน้ําสะอาดใช
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ และทั่วถึง

 อุดหนุนขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอดานชาง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

438  โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
อําเภอดานชาง เปนคา
ขยายไฟฟา

 เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ดํารงชีวิต

 พ้ืนที่ตําบลดานชาง 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000   จํานวน
หมูบาน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การดํารงชีวิต

 กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    258



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

439 โครงการกอสรางโรง
จอดรถยนตสวนกลาง
(รถพยาบาลกูชีพ)

เพ่ือดูแลทรัพยสิน
ของทางราชการมิ
ใหเสียหาย

กอสรางโรงจอดรถ 100,000  จํานวนแหง มีโรงจอดรถ
สําหรับดูแล
ทรัพยสินของ
ทางราชการมิให
เสียหาย

 กองสาธารณสุข  
 /กองชาง

440 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

เพ่ือจัดระบบการ
บริการที่สะดวก 
และรวดเร็ว

ปรับปรุงอาคาร 
สํานักงาน

100,000  จํานวนแหง มีสํานักงานที่
สะดวก ในการ
ปฏิบัติงานดาน
การแพทย
ฉุกเฉิน และงาน
ศูนย อปพร.

 กองสาธารณสุข   
 /กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    259



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

441 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรัก
ประดู หมูที่ 9

เพ่ือใหเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและ
ไดรับมารฐานของ
ศพด.

จํานวนเด็ก 200,000 จํานวนศูนย ศพด.ได
มาตรฐานและ
เด็กเล็กไดรับ
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

442 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชลประทานเทพนิมิต หมูที่ 11

เพ่ือใหเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและ
ไดรับมารฐานของ
ศพด.

จํานวนเด็ก 200,000 จํานวนศูนย ศพด.ได
มาตรฐานและ
เด็กเล็กไดรับ
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

443 โครงการกอสรางสระวายน้ํา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุ
น้ํารอน หมูที่ 4

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
ศพด.ไดเรียนรูการ
วายน้ําและเอาตัว
รอดในน้ําได

สระวายน้ําภายใน
ศพด.บานพุน้ํารอน

500,000 จํานวนศูนย เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
ใหแกเด็กเล็กใน
การเรียนรูเรื่อง
วายน้ํา

กองการศึกษา

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    260



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

444 โครงการกอสรางสระวายน้ํา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปรักประดู หมูที่9

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
ศพด.ไดเรียนรูการ
วายน้ําและเอาตัว
รอดในน้ําได

สระวายน้ําภายใน
ศพด.บานปรักประดู

500,000 จํานวนศูนย เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
ใหแกเด็กเล็กใน
การเรียนรูเรื่อง
วายน้ํา

กองการศึกษา

445 โครงการกอสรางสระวายน้ํา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองเปาะ หมูที่ 2

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
ศพด.ไดเรียนรูการ
วายน้ําและเอาตัว
รอดในน้ําได

สระวายน้ําภายใน
ศพด.บานพุหนองเปาะ

500,000 จํานวนศูนย เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
ใหแกเด็กเล็กใน
การเรียนรูเรื่อง
วายน้ํา

กองการศึกษา

446 โครงการตอเติมหลังคารอบ
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดานชาง พรอมปู
กระเบื้อง

เพ่ือใหเด็กไดมี
สถานที่ในการเรียนรู
ที่สะดวกสบาย
เหมาะแกการจัดการ
เรียนการสอน

ตอเติมหลังคารอบ
อาคารเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ดานชาง
พรอมปูกระเบื้อง

600,000 600,000 600,000 600,000 700,000 จํานวนศูนย เด็กไดมีสถานที่
ในการเรียนรูที่
สะดวกสบาย
เหมาะแกการ
จัดการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    261



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

447 โครงการก้ันหองเพื่อแบง
พื้นที่ ที่อานหนังสือ
ทองถิ่นรักการอานใหเปน
สัดเปนสวนประจํา
หมูบาน/ตําบลของ อบต.

ดานชาง (ตามโครงการที่
อานหนังสือทองถิ่นรัก
การอาน) ของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

เพื่อเปนการ
สงเสริมการอาน
ภายใตแผนแมบท
สงเสริม
วัฒนธรรมการ
อานสูสังคมแหง
การเรียนรู

ก้ันหอง จํานวน 2 

หอง หมูที่ 5 และ
หมูที่ 14

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
แหง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
เขาถึงแหลง
ความรูและ
สรางเสริม
นิสัยรักการอาน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    262



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

448  โครงการปรับปรุง/
ซอมแซม/ตอเติมอาคาร
บานพัก อาคาร 1 ใน
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

 เพ่ือปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพักให
สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพัก

485,000  อาคาร
บานพัก
ปรับปรุงดี
ข้ึน

 อาคารบานพัก
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

449  โครงการปรับปรุง/
ซอมแซม/ตอเติมอาคาร
บานพัก อาคาร 2 ใน
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

 เพ่ือปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพักให
สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพัก

150,000  อาคาร
บานพัก
ปรับปรุงดี
ข้ึน

 อาคารบานพัก
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    263



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

450  โครงการปรับปรุง/
ซอมแซม/ตอเติมอาคาร
บานพัก อาคาร 3 ใน
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

 เพ่ือปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพักให
สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพัก

250,000  อาคาร
บานพัก
ปรับปรุงดี
ข้ึน

 อาคารบานพัก
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

451  โครงการปรับปรุง/
ซอมแซม/ตอเติมอาคาร
บานพัก อาคาร 4 ใน
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

 เพ่ือปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพักให
สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารบานพัก

450,000  อาคาร
บานพัก
ปรับปรุงดี
ข้ึน

 อาคารบานพัก
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

452  โครงการกอสรางรั้ว 
องคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง

  เพ่ือเปนการสรางความ
ปลอดภัยภายในเขตพ้ืนที่
 อบต. ดานชาง

 กอสรางรั้วโดยรอบที่
ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดานชาง

490,000  ระยะของรั่ว  ทรัพยสินของ
ราชการมีความ
ปลอดภัย

 สํานักปลัด/

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    264



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

453  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ําภายใน
องคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง

 เพ่ือใหหองน้ําภายใน 
อบต.ดานชาง มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
เพ่ือการบริการประชาชน
ในการมาติดตอราชการ

 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํา

250,000  หองน้ํา
ไดรับการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม

 หองน้ํามี
สุขลักษณะที่ดี
สะอาดนาใชงาน

 สํานักปลัด/

กองชาง

454  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในองคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

 เพ่ือใหบริเวณที่ทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง มีภูมิทัศน
ที่ดีข้ึนในการบริการ
ประชาชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในองคการบริหาร
สวนตําบลดานชาง

400,000   จํานวน
อาคาร

 บริเวณที่ทําการ
อบต.ดานชางมี
ภูมิทัศนที่ดีข้ึน

 สํานักปลัด/

กองชาง

455  โครงการกอสรางหอง
ประชุม เอนกประสงค  
พรอมตกแตง

 เพ่ือใหมีอาคารที่เอื้อตอ
การใชงานและการจัด
กิจกรรมตางๆของอบต.

 กอสรางหองประชุม 
พรอมตกแตง

   500,000  จํานวนแหง  มีสถานที่พรอม
สําหรับการ
ประชุมตางๆ

สํานักปลัด/

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    265



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

456  โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค เพ่ือการ
บริการประชาชน

 เพ่ือใหมีสถานที่ไว
รองรับประชาชนที่มา
ติดตอราชการ

 กอสรางอาคาร
เอนกประสงค เพ่ือการ
บริการประชาชน

   470,000  จํานวนแหง  มีสถานที่รองรับ
ประชาชน

สํานักปลัด/

กองชาง

457  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
เอนกประสงค 1

 เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค 1 ให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเอนกประสงค 1

   150,000  จํานวนแหง  อาคาร
เอนกประสงค 
ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม

สํานักปลัด/

กองชาง

458  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
เอนกประสงค 2

 เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค 2 ให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเนอกประสงค 2

   200,000  จํานวนแหง  อาคาร
เอนกประสงค 
ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม

สํานักปลัด/

กองชาง
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

459  โครงการกอสราง
อาคารจอดรถ

 เพ่ือกอสรางอาคารจอด
รถบริการประชาชนที่มา
ติดตอราชการ

 กอสรางอาคารจอดรถ    200,000  จํานวนแหง  มีอาคารจอดรถ
บริการประชาชน
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด/

กองชาง

460  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมตอเติมอาคาร
สํานักงาน

 เพ่ือใหอาคารมีสภาพที่
เอื้อตอการใชงานและ
การจัดกิจกรรมตางๆของ
อบต.

 ซอมแซมตอเติม
อาคารสํานักงาน

   380,000  จํานวนแหง  มีสถานที่พรอม
สําหรับการใชงาน

สํานักปลัด/

กองชาง

461  โครงการกอสราง
หลังคาคลุมทางเดิน 
อาคารสํานักงาน   

 เพ่ือกอสรางหลังคากัน
แสงแดด กันฝน ระหวาง
ทางเดินสํานักงาน

 กอสรางหลังคา    150,000  จํานวนแหง  มีหลังคาคลุม
ทางเดินไว
บริการประชาชน

สํานักปลัด/

กองชาง

462  โครงการกอสราง
บานพักพนักงานสวน
ตําบล

 เพ่ือใหขาราชการไดมีที่
พักอาศัยที่มีความมั่นคง
แข็งแรง

 กอสรางบานพัก
พนักงานสวนตําบล

2,000,000  อาคาร
บานพัก

 ขาราชการไดมี
ที่พักอาศัยที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง

 สํานักปลัด/

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    267



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

2 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 10 บาน
ดงปอ

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 1,200,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

3 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 1,000,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

4 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   268



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 13  บาน
โปงคาง

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

6 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 14 บาน
เขาชองคับ

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

7 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 16 บาน
หนองแก

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

8 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 17 บาน
ทุงดินดํา

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   269



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 18 บาน
ใหมหนองมะสังข

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

10 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 20 บาน
โปงขอยสมอทอง

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

11 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 21 บาน
หวยถํ้า

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   270



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12  โครงกอสรางรางระบาย
น้ํา บริเวณบานนายศราวุธ
 ปญญาคชไพศาล ถึงลํา
หวยสาธารณะ หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

 เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังและให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ ไดรับความ
สะดวก ในการ
สัญจร

 ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ยาว 550 เมตร

1,400,000  ความยาว 
ของราง

ระบายน้ํา

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

13  โครงกอสรางรางระบาย
น้ํา บริเวณบานนาย
ประสาน แสงทองดี หมูที่ 
3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังและให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ ไดรับความ
สะดวก ในการ
สัญจร

 ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ยาว270 เมตร

675,000  ความยาว 
ของราง

ระบายน้ํา

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   271



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา บานนายสุชาติ -
 บานนายสปน ตอนที่ 1 
หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย
น้ํายาว 160 เมตร

      485,000 จํานวน
ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

 กองชาง

15  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา  บานนายสุชาติ
 - บานนายสปน ตอนที่ 2
 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย
น้ํายาว 110 เมตร

     330,000 จํานวน
ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   272



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา  ศาลา
เอนกประสงค -  สี่แยก
บานนางสมจิต ตอนที่ 1 
หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย
น้ํายาว 160 เมตร

      485,000 จํานวน
ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

 กองชาง

17  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา  ศาลา
เอนกประสงค -  สี่แยก
บานนางสมจิต ตอนที่ 2 
หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย
น้ํายาว 160 เมตร

     485,000 จํานวน
ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   273



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18  โครงการวางทอระบาย
น้ําพรอมบอพัก บริเวณสี่
แยกปรักประดู  หมูที่ 9 
บานปรักประดู

เพ่ือใหระบายน้ํา
ทิ้งในชวงน้ําหลาก
ไดคลองตัว

 วางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก บริเวณสี่
แยกปรักประดู

    1,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

19  โครงการวางทอระบายน้ํา
 หมูที่ 9 บานปรักประดู

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

 1 แหง       485,000 ความยาวทอ  ไมเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

 กองชาง

20 โครงการวางทอระบายน้ํา
 หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือระบายน้ํา
ทวมขังในชวงฤดู
ฝน

1 แหง 485,000 ความยาวทอ ไมเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   274



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการขุดลอกหนา
ฝาย หมูที่ 2 บาน
หนองเปาะ

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

2  โครงการขุดลอกหนา
ฝาย หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

3  โครงการขุดลอกลํา
หวยปาไร หมูที่ 6 

บานหนองผือ

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   275



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4  โครงการขุดลอกหวย
ไหแตก หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

 เพ่ือมีน้ําใชใน
การเกษตร

 ขนาดหวยปากกวางเฉลี่ย
 14 ม. กนกวาง 8 ม. ยาว
 500 ม. ลึก 3.20 ม. 

ปริมาณดินขุด 13,600 

ลบ.ม.

500,000       จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

5  โครงการขุดลอกหวย
วังน้ําเขียว หมูที่ 8 

บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือมีน้ําใชใน
การเกษตร

 ขนาดหวยปากกวางเฉลี่ย
 7 ม. กนกวาง 5 ม. ยาว 
700 ม. ลึก 3.00 ม. 

ปริมาณดินขุด 10,080 

ลบ.ม.

500,000       จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

6  โครงการขุดลอกลํา
หวยวังน้ําเขียว หมูที่ 
8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   276



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7  โครงการขุดลอกลํา
หวยหนองพังพวย หมู
ที่ 9 บานปรักประดู

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

8  โครงการขุดลอกลํา
หวย ตอจากเดิมที่ดิน
ของนายสมบัติ ภูฆัง 
ถึงที่ดิน นายสมุด ทอง
อินทร  หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 ขนาดหวยปากกวาง 15 

ม. ยาว 1,700 ม. 

ปริมาตรดินขุด 22,100 

ลบ.ม.

1,200,000 จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

9  โครงการขุดลอกฝาย
 หมูที่ 12 บานหนอง
อีนาค

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   277



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10  โครงการขุดลอกหวย
หนองดุม หมูที่ 16 

บานหนองแก

 เพ่ือมีน้ําใชใน
การเกษตร

 ขนาดฝายปากกวางเฉลี่ย
 10 ม. กนกวาง 8 ม. ยาว
 1,000 ม. ลึก 3.00 ม. 

ปริมาณดินขุด 13,000 

ลบ.ม.

500,000       จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

11  โครงการขุดลอกหวย
พุหวาย หมูที่ 21 

บานหวยถํ้า

 เพ่ือมีน้ําใชใน
การเกษตร

 ขนาดหวยปากกวางเฉลี่ย
 5 ม. กนกวาง 3 ม. ยาว 
3,000 ม. ลึก 2.20 ม. 

ปริมาณดินขุด 26,400 

ลบ.ม.

924,000       จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

12  โครงการขุดลอกฝาย
วังน้ําเขียว หมูที่ 21 

บานหวยถํ้า

 เพ่ือมีน้ําใชใน
การเกษตร

 ขนาดหวยปากกวางเฉลี่ย
 105 ม. ยาว 200 ม. ลึก
 2.5 ม. ปริมาณดินขุด 
52,500 ลบ.ม.

3,000,000    จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   278



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13  โครงการขุดลอกลํา
หวยพุหวาย หมูที่ 21

 บานหวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

14  โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ํา

 เพ่ืออบรมศึกษาดู
งานการบริหาร
จัดการน้ําและ
นํามาใชประโยชน
ในพ้ืนที่ตําบลดานชาง

 จํานวนผูเขารวมอบรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จํานวนผู
เขาอบรม
มีความรู
เพ่ิมข้ึน

 ผูเขารับการ
ฝกอบรม มี
ความรูการ
บริหารจัดการ
น้ําและนํา
ความรูมาใชใน
พ้ืนที่ตําบลดาน
ชาง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   279



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแกไขปญหา
ฟลูออไรดในน้ํา

เพ่ือแกไขปญหา
ฟลูออไรดที่มีคาเกิน
มาตรฐาน ในน้ําอุปโภค
และบริโภคของ
ประชาชน

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน และจัดระบบ
น้ําอุปโภค บริโภคใน
หมูบานที่มีคาฟลูออไรด
เกินมาตรฐาน

500,000 500,000 500,000  จํานวนแหง ประชาชนไดใชน้ําที่
สะอาดและ
ปลอดภัยจากปญหา
ของฟลูออไรดในน้ํา
ดื่ม

 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการฝกอบรมผู
ปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน

 เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการชวยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน

จัดการอบรมใหความรู
ในการปฐมพยาบาล

50,000 50,000 50,000    50,000 50,000     จํานวนคน ผูปฏิบัติงาน/
ประชาชนมีความรู
เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

 กองสาธารณสุขฯ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   280



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

3 โครงการฝกอบรม อาสา
ฉุกเฉินชุมชน

 เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการชวยเหลือ
 ปฐมพยาบาลเบื้องตน
และสามารถแจงเหตุ
ขอรับการชวยเหลือได

จัดการอบรมใหความรู
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวนคน ประชาชนมีความรู
เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
และรายงานเหตุ 
ขอรับการชวยเหลือ
ได

 กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการผูกอการดี 
ปองกันการจมน้ํา  
(ตะโกน โยน ยื่น )

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัคร
ในชุมชน  เปนทีม
เครือขายเฝาระวัง
ปองกันเด็กจมน้ําใหกับ
เด็กในการชวยเหลือ
ตนเอง สามารถเอาชีวิต
รอดจากการจมน้ํา

จัดการอบรม
อาสาสมัครใหการ
ชวยเหลือประชาชนใน
การปองกันการจมน้ํา

100,000 100,000 100,000  100,000  100,000   จํานวนคน เครือขายปองกัน
เด็กจมน้ําตําบลดาน
ชาง มีความรูและ
ทักษะในการสอน
เด็กนักเรียน

 กองสาธารณสุขฯ
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

5 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
ของสมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพรศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี

เพ่ือใหเกิดการบูรณา
การในการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาจาก
หนวยงานที่เก่ียวของให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

สํารวจประชากรสุนัข
และแมว รณรงคทํา
หมัน และคุมกําเนิดใน
สุนัขและ แมว

100,000 100,000 100,000  100,000  100,000   จํานวนสุนัข
และแมว
ไดรับการฉีด
วัคซีน

ประชาชนมีความรู
เรื่องโรคพิษสุนัขบา
 และมีความ
รับผิดชอบ

 กองสาธารณสุขฯ
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

6 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออกและไขซิการ
อยางยั่งยืน

เพ่ือระดมความรวมมือ
และประสานจากทุก
องคกรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนใน การ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการกําจัดลูกน้ํา
และควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย

จัดการอบรมใหความรู
แกประชาชน นักเรียน 
พรอมทั้งรณรงค
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออกทั้งทาง
กายภาพ เคมี และทาง
ชีวภาพ

150,000 150,000 150,000  150,000  150,000   จํานวนครั้ง
ในการรณรงค

ประชาชน/นักเรียน
ไดรับความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออก และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญ และ
อันตรายจากโรค
ไขเลือดออกจน
สามารถปองกัน
ตนเองได

 กองสาธารณสุขฯ
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

7 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 
2019

เพ่ือปองกันและควบคุม
ไวรัสโคโรนา 2019

จัดการอบรมใหความรู
แกนนํา อสม.และ
ประชาชนทั่วไปและ
การควบคุมและปองกัน
ไวรัสโคโรนา 2019

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนไดรับ
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับโรคไวรัสโค
โรนา 2019 และ
สามารถปองกัน
ตนเองได

 กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม

เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคที่เกิดข้ึนใหม

จัดการอบรมใหความรู
ประชาชนทั่วไปและ
การควบคุมและปองกัน
โรค

100,000 100,000 100,000  100,000  100,000   จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนไดรับ
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับโรคที่เกิดข้ึน
ใหมและสามารถ
ปองกันตนเองได

 กองสาธารณสุขฯ
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

9 โครงการเสริมสรางความ
รวมมือในการปองกัน
แกไขปญหาโรคเอดส
และการตั้งครรภกอนวัย
อันควร

เพ่ือใหเยาวชน 
ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องเพศ
และโรคเอดส

จัดการอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
เยาวชน

30,000 30,000 30,000    30,000    30,000     จํานวน
ผูเขารวม

เยาวชนมีความรู
เรื่องเพศ และ
สามารถปองกัน
ตนเองไดอยางถูกตอง

 กองสาธารณสุขฯ

10  โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธเรื่องโรค
เอดสในเด็กและเยาวชน

 เพ่ือใหความรู ความ
เขาใจในเรื่องโรคเอดส 
การปองกันควบคุมการ
แพรกระจายเช้ือเอดส

 จัดกิจกรรมการรณรงค
ใหความรู จํานวน 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

เยาวชนมีความรู
เรื่องโรคเอดส และ
ปลอดภัยสามารถ
ปองกันตนเองได
อยางถูกตอง

 กองสาธารณสุขฯ
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11 โครงการรณรงควันงด
สูบบุหรี่โลก

เพ่ือกระตุนเตือนใหทุก
คนตระหนักถึงอันตราย
และความสูญเสียทั้ง
สุขภาพรางกาย สังคมที่
เกิดจากบุหรี่

จัดกิจกรรมรณรงค 
ประชาสัมพันธ ในวัน
งดสูบบุหรี่

10,000 10,000 10,000    10,000    10,000     จํานวน
ผูเขารวม

เด็กและเยาวชน 
หางไกล จากบุหรี่

 กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการ รณรงคตอตาน
ยาเสพติด

เพ่ือใหประชาชนได
ตระหนักถึงอันตราย
ของยาเสพติด

จัดกิจกรรมตอตานยา
เสพติด โดยรวมรณรงค
วันเสพติดโลก

10,000 10,000 10,000    10,000    10,000     จํานวน
ผูเขารวม

 เด็กและเยาวชนไม
เปนปญหาตอสังคม

 กองสาธารณสุขฯ
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13 โครงการเสริมสรางความ
ปลอดภัยดานโภชนาการ

เพ่ือพัฒนา รานอาหาร
 / แผงลอยจําหนาย
อาหารใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือใหผูบริโภคได
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน

ประสานหนวยงานที่
เก่ียวของเขารวมบูรณา
การโครงการ
-จัดการอบรมใหความรู
-ตรวจประเมิน
รานอาหาร/แผงลอย/
ตลาด

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

รานอาหาร / แผง
ลอยจําหนายอาหาร
ใหไดมาตรฐาน 
ผูบริโภคไดบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน

 กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการรณรงค ลด
หวาน มัน เค็ม

เพ่ือใหประชาชนลด
บริโภคอาหาร รสหวาน
 มัน เค็ม

จัดการอบรมใหความรู
เรื่องอาหาร การบริโภค
อาหารรส หวาน มัน เค็ม

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนเลือก
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนื ลด
หวาน มัน เค็ม

 กองสาธารณสุขฯ
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15 โครงการสูงวัย ฟนสวย เพ่ือใหการ
รักษาพยาบาลและ
สงเคราะหผูสูงอายุเรื่อง
สุขภาพในชองปาก

จัดกิจกรรมสํารวจ 
ผูสูงอายุเรื่องในชอง
ปากและใหการสงเสริม

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลสุขภาพในชอง
ปาก

 กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกัน ฟนฟู
สมรรถภาพทางการ
มองเห็น และแกไข
ปญหาความบกพรอง
ทางการมองเห็น ของผูมี
ปญหาทางดานสายตา

เพ่ือตรวจคัดกรองโรค
ทางตาของผูมีปญหา
ทางสายตา

ตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติทางสายตา 
และตรวจวินิจฉัยโรค
ทางตาตรวจคัดกรอง
เบื้องตนมีภาวะสายตา
ผิดปกติ โดยจักษุแพทย

200,000 200,000 200,000  200,000  200,000   จํานวนผู
ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง

ผูมีปญหาทาง
สายตาไดรับการ
ตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติทางสายตา

 กองสาธารณสุขฯ

17  โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป 
พัฒนาการสมวัย

 เพ่ือใหเด็ก 0-5 ไดรับ
การประเมินพัฒนาการ

 เด็ก 0-5 ไดประเมิน
พัฒนาการ

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน
ผูเขารวม

 เด็ก 0-5 มี
พัฒนาการสมวัย

 กองสาธารณสุขฯ
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18   โครงการสงเสริม
ความรูหญิงตั้งครรภและ
หลังคลอดในการดูแล
สุขภาพแม และ เด็ก

 เพ่ือดูแลสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภและ
หลังจากการคลอดบุตร

 จัดกิจกรรมใหกับหญิง
ตั้งครรภและหลังคลอด
ไดรับการดูแล

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน
ผูเขารวม

 หญิงตั้งครรภและ
หลังคลอดไดรับการ
ดูแล

 กองสาธารณสุขฯ

19 โครงการสนับสนุน
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณการ
ดําเนินงานของกองทุน

สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับกองทุนตําบลดาน
ชาง

300,000 300,000 300,000  300,000  300,000   งบประมาณ
ที่ไดสนับสนุน

กองทุนตําบลมี
กิจกรรมการ
ดําเนินงานที่
หลากหลาย

 กองสาธารณสุขฯ

20  โครงการอนามัยโรงเรียน  เพ่ือสงเสริมนักเรียน
ใหปฏิบัติตนเองใหถูก
สุขลักษณะ

 จัดกิจกรรมใหความรู 10,000 10,000 10,000    10,000    10,000     จํานวน
ผูเขารวม

 เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง

 กองสาธารณสุขฯ
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21   โครงการสมองดีเริ่มที่
ไอโอดีน

 เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหความรูเรื่อง
ไอโอดีน

 จัดกิจกรรมใหความรู 10,000 10,000 10,000    10,000    10,000     จํานวน
ผูเขารวม

 เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

 กองสาธารณสุขฯ

22 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภค
อาหาร

เพ่ือใหความรูประชาชน
ในการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกับความ
ตองการของรางกาย

จัดการอบรมใหความรู
เรื่องการบริโภคอาหาร

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
และปลอดภัยจาก
โรคตางๆ

 กองสาธารณสุขฯ

23 โครงการรณรงคคนไทย
ไรพุง

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการบริโภค 
อาหารอยางถูกตอง 
ออกกําลังกายเหมาะสม
 และมีสุขภาพรางกาย
สมสวน

จัดการประเมิน และ
ตรวจคัดกรองรางกาย

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีความรู
ในการบริโภค 
อาหารอยางถูกตอง
 ออกกําลังกาย
เหมาะสม

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   290



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

24 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 2
 บานหนองเปาะ

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

25 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 3
 บานทุงนาตาปน

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   291



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

26 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่  4
 บานพุน้ํารอน

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสข

 กองสาธารณสุขฯ

27 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่  5
 บานดอนประดู

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   292



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

28 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่  6
 บานหนองผือ

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

29 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 7
 บานโปงคอม

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   293



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

30 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 8
 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

31 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 9
 บานปรักประดู

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   294



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

32 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
10 บานดงปอ

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

33 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
11 บานชลประทานเทพ
นิมิตร

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   295



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

34 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
12 บานหนองอีนาค

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

35 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
13 บานโปงคาง

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   296



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

36 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
14 บานเขาชองคับ

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

37 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
15 บานหินลาด

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   297



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

38 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
16 บานหนองแก

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

39 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
17 บานทุงดินดํา

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   298



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

40 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
18  บานใหมหนองมะ
สังข

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสข

 กองสาธารณสุขฯ

41 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   299



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

42 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่  
20 บานโปงขอยสมอทอง

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

43 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูทื่ 
21  บานหวยถํ้า

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของชุมชน
และคณะกรรมการ
หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

หมูบานไดรับ
งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   300



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

44 อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการสัตวปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
กิจกรรม

งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม

 กองสาธารณสุขฯ

45 อุดหนุนสําหรับการ
สํารวจขอมูลสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา

เพ่ือสนับสนุนการ
สํารวจและข้ึนทะเบียน
ขอมูลสัตว

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
โครงการสัตวปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวนสุนัข
และแมวที่ข้ึน
ทะเบียน

งบประมาณอุดหนุน
การจัดกิจกรรม

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   301



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

46  โครงการพัฒนาตลาด
นัดชุมชนดานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดลอม

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู
จําหนายสินคาในตลาด
นัดชุมชน

 อบรมใหความรู 10,000 10,000 10,000    10,000    10,000     จํานวน
ผูเขารวม/
ตลาดได
มาตรฐาน

 ประชาชนบริโภค
อาหารถูกหลัก 
สะอาด ปลอดภัย

 กองสาธารณสุขฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกปา  
พัฒนาปาชุมชนเพ่ือลด
ภาวะโลกรอน

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนรูจักการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
พ้ืนที่สีเขียว  ปา
ชุมชน แหลงอาหาร
ชุมชน

จัดหาพันธุไมสําหรับ
ปลูกปาตามพ้ืนที่
สาธารณะหรือพ้ืนที่
ประชาคมกําหนดปลูกปา

20,000 20,000 20,000    20,000        20,000         จํานวนตนไม ประชาชนรูจักการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
มีสวนรวมในการ
ดูแลรักษา และใช
ประโยชนจาก
พ้ืนที่อยางเหมาะสม

 กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมการใช
กาชชีวภาพ เพ่ือรักษา
สิ่งแวดลอม

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนหันมาใช
สิ่งของเหลือใชนํามา
เปลี่ยนเปนพลังงานได

จัดอบรมใหความรู 
จัดทําบอกาชชีวภาพ
ตัวอยาง หมูละ ๑ บอ

20,000 20,000 20,000    20,000        20,000         จํานวน
กิจกรรม

 ประชาชนหันมา
ใชสิ่งของเหลือใช
นํามาเปลี่ยนเปน
พลังงานได

 กอง
สาธารณสุขฯ

3  โครงการปลอยพันธุปลา
เพ่ือรักษาระบบนิเวศน

 เพ่ือรักษาระบบ
นิเวศนของแหลงน้ํา

 จัดกิจกรรมปลอยปลา 10,000 10,000 10,000    10,000        10,000         จํานวน
แหลงน้ํา

 แหลงน้ํามีความ
สะอาดและอุดม
สมบูรณ

 กอง
สาธารณสุขฯ

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

4 โครงการทําความ
สะอาดหวย หนอง คลอง
 บึง

เพ่ือทําความสะอาด 
และ ฟนฟูพัฒนา
แหลงน้ํา ลดปญหา
การเกิดผักตบชวา

ทําความสะอาดหวย 
หนอง คลอง บึง

10,000 10,000 10,000    10,000        10,000         จํานวน 
หวย หนอง 
คลอง

มีแหลงน้ําสะอาด 
เพ่ือใหประชาชนมี
ไว อุปโภคและ
บริโภค

 กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
 ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือใหประชาชนปก
ปกทรัพยากรทองถ่ิน 
การสํารวจ 
รวบรนวมทรัพยากร
ทองถ่ิน การอนุรักษ
และใชประโยชน
ทองถ่ิน

การสํารวจ รวมรวม
ขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน

100,000 100,000 100,000  100,000      100,000       จํานวน
ทรัพยากร
ทองถ่ิน

มีศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ิน

 กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการอนุรักษตนไม
ใหญ

เพ่ือสนับสนุน ดูแล 
รักษา อนุรักษตนไม
ใหญที่มีในชุมชน

จํานวนตนไมที่ไดรับ
การอนุรักษ

50,000 50,000 50,000    50,000        50,000         จํานวน
หมูบาน/ตน

ชุมชน มีตนไมใหญ
 ไวใหเยาวชนได
ศึกษาหาความรู

 กอง
สาธารณสุขฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

7 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรู
เรื่องฝุนละออง PM 2.5

เพ่ือจัดกิจกรรมในการ
ใหความรูและการ
ปองกันฝุน PM2.5

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูประชาชน 
เยาวชน

50,000 50,000 50,000    50,000        50,000         จํานวน
ประชาชนที่

เขารวม
กิจกรรม

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและ
ปลอดภัยจาก
อันตรายของฝุน
ละออง PM 2.5

 กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงคงดเผา
ในที่โลง

 จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธให
ความรูเก่ียวกัน
ผลกระทบการเผาใน
ที่โลง

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูประชาชน 
เยาวชน

30,000 30,000 30,000    30,000 30,000         จํานวนคนที่
เขารวม
กิจกรรม

ประชาชนมี
จิตสํานึกและและ
ตระหนักถึง
ผลกระทบตอการ
เผาในที่โลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการอบรมการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แกเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

อบรมใหความรู จํานวน
 1 ครั้ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขา
อบรม

เด็กและเยาวชน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

10  โครงการจัดวางแนวทุน 
เพ่ือบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 เพ่ือใหมีทรัพยากรไว
ใชไดนานและเกิด
ประโยชนอยางคุมคา
มากที่สุด

 เพ่ือจัดซ้ือทุนวางแนว
ปองกัน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนทุน  ทรัพยากรไวใชได
นานและเกิด
ประโยชนอยาง
คุมคามากที่สุด

สํานักปลัด

11 โครงการอบรมและ
รณรงคหยุดการเผาออย

เพ่ือใหความรูถึง
ผลเสียจากการเผา
ออย และรณรงคให
หยุดการเผาออย

บรรยายใหความรูและ
จัดทําปายรณรงคหยุด
การเผาออย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม

สรางจิตสํานึกใหแก
เกษตรกรผูปลูก
ออย ใหหยุดการ
เผาออยหันมาเก็บ
เก่ียวออยสด

สํานักปลัด
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

12 โครงการปลูกตนไมถนน
สวยดวยมือทองถ่ิน

เพ่ือใหสองขางถนน
เกิดความสวยงาม
และสามารถเปน
แหลงทองเที่ยวของ
ตําบลดานชาง เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในที่
สาธารณะและสอง
ขางทาง เพ่ือลดภาวะ
โลกรอนและรณรงค
สรางจิตสํานึกใหกับ
ผูเขารวมกิจกรรม
และชุมชนในพ้ืนที่
เห็นความสําคัญของ
การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

ปลูกตนไมสองขางทาง
ถนนในพ้ืนที่ หมู 17 
บานทุงดินดํา

   350,000   350,000   350,000       350,000       350,000  ถนนใน
พ้ืนที่ตําบล
ดานชางมี
ความ
สวยงาม
เพ่ิมข้ึน

 พ้ืนที่ตําบลดาน
ชางมีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน มีภูมิทัศน
สวยงามพัฒนาให
เปนจุดชมวิว
ทิวทัศนและแหลง
ทองเที่ยว และให
ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกิด
ความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน

 สํานักปลัด
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

๑๓ โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือใหพ้ืนที่ตําบล
ดานชางเกิดความ
สวยงามและสามารถ
เปนแหลงทองของ
ตําบลดานชาง เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในที่
สาธารณะเพ่ือลด
ภาวะโลกรอนและ
รณรงคสรางจิตสํานึก
 ใหกับผูเขารวม
กิจกรรมและชุมชน
ในพ้ืนที่ เห็น
ความสําคัญของการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ปลูกตนไม สองขางถนน
ในพ้ืนที่ตําบลดานชาง

200,000   200,000  200,000  200,000      200,000       พ้ืนที่ตําบล
 ดานชางมี
ความสวย 
งามเพ่ิมข้ึน

พ้ืนที่ตําบลดาน
ชางมีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน มีภูมิทัศน
สวยงามพัฒนาให
เปนจุดชุมวิว
ทิวทัศนและแหลง
ทองเที่ยว และให
ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน

 สํานักปลัด
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน

14 โครงการปลูกตนไมตาม
แนวพระราชเสาวนีย
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันป
หลวง พรอมปรับภูมิทัศน
เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ และออกกําลัง
กายสําหรับประชาชน
คันฝายบานหนองพังพวย
 หมูที่ 9 ตําบลดานชาง

เพ่ือลดปญหาโลก
รอนและสงเสริม
ประชาชนใหมี
สถานที่ออกกําลัง
กายพักผอนหนอยใจ

จํานวน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กาย

สํานักปลัด
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชารัฐรวม
ใจ สรางวินัยรักษา
ความสะอาดชุมชน

เพ่ือจัดกิจกรรมเก็บและ
คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ตนทาง

จัดกิจกรรมทุกเดือน 50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     ปริมาณ
ขยะที่คัด
แยกไดแต
ละประเภท

ประชาชนมีจิตสํานึก
และการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

 กองสาธารณสุข

2 โครงการอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.)

เพ่ือใหประชาชนมีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน

มีการจัดกิจกรรมการ
ดําเนินเรื่องการจัดการ
ขยะในชุมชน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวนครั้ง ชุมชนมีการบริหาร
จัดการขยะที่ดี

 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการสงเสริมการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน

เพ่ือลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิด

จัดอบรมเรื่องการคัด
แยกขยะ พรอมจัดตั้ง
กลุมบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน

100,000 100,000 100,000  100,000  100,000   จํานวน
ผูเขารวม

สามารถลดปริมาณ
ขยะจากแหลงกําเนิด
ไดโดยจากพฤติกรรม
ของประชาชนในการ
ลดการผลิตขยะ

 กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน
2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมรถบรรทุกขยะ

เพ่ือใหมีอุปกรณและเรื่อง
จักรพรอมในการปฏิบัติงาน

ดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมรถบรรทุกขยะ

300,000 -          -          300,000   จํานวนรถ มีอุปกรณพรอมใชงาน  กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการธนาคารขยะ
ในโรงเรียน

เพ่ือใหเยาวชนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน

จัดการอบรมใหความรู
นักเรียน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน
ธนาคารขยะ

นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการเปลี่ยน
ขยะเปนเศรษฐกิจ 
และนําขยะ  ไปใชให
เกิดประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

 กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการธนาคารขยะ
ในชุมชน

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะ และรักษา
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
และเปนการชวยลด
ปริมาณขยะ

จัดการอบรมใหความรู
แกประชาชน และ
จัดระบบธนาคารขยะ
ในชุมชน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน
ธนาคารขยะ

ประชาชนความรู
เก่ียวกับการเปลี่ยน
ขยะเปนเศรษฐกิจ 
และนําขยะ  ไปใชให
เกิดประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

 กองสาธารณสุขฯ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบงาน
แผนที่และทะเบียนทรัพยสิน 
ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

1. เพ่ือปรับปรุงขอมูล
รายละเอียดที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง การครอบครอง
ตลอดจนการใชประโยชน
ใหถูกตอง 2. เพ่ือวาง
แผนการจัดเก็บภาษีอยาง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปรับปรุงงานแผนที่และ
ทะเบียนทรัพยสิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  รอยละ 70
 ของแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน
ครอบคลุม
พ้ืนที่ตําบล
ดานชาง

มีขอมูล
เก่ียวกับที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง

กองคลัง

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวของตําบลดานชาง

 เพ่ือประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ตางๆในเขตพ้ืนที่
ตําบลดานชาง

 ประชาชนทั่วไป 50,000      50,000      50,000       50,000       50,000 จํานวนแหง  ประชาชนทั่วไป
ไดทราบถึงแหลง
ทองเที่ยว และ
นิยมมาเที่ยวกัน
มากข้ึน

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาอางเก็บน้ํา
หวยสีเสียดใหญเปนแหลง
เก็บน้ํา เพ่ือการ
เกษตรกรรมและแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติ

เพ่ือเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศ เพ่ือการ
เกษตรกรรม และ
เพ่ือเปนแหลง
อุปโภคบริโภค

ปรับภูมิทัศนบริเวณอาง
เก็บน้ํา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การพัฒนา
แหลง
ทองเที่ยว

บริเวณอางเก็บน้ํา
หวยซัดสีเสียดใหญ
ไดรับการปรับปรุง
และเปนแหง
ทองเที่ยวและเปน
แหลงเกษตรกรม

สํานักปลัด/
กองชาง/กรม
ชลประทาน

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   313



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน
ดานชาง

เพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวจุด
ชมวิวทัวทัศนของ
ตําบลดานชางให
เปนที่รูจัก ทําให
ประชาชนในตําบลมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนและ
นักทองเที่ยว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักทองเที่ยว
มา
ทองเที่ยว
ในตําบล
ดานชาง
เพ่ิมมากข้ึน

นักทองเที่ยวให
ความสนใจแหลง
ทองเที่ยวจุดชม
วิวทัวทัศนดานชาง
 และเดินทางเขา
มาทองเที่ยวใน
ตําบลดานชางมาก
ข้ึน ทําใหเกิดการ
สรางรายไดใหแก
ประชาชนในเขต
ตําบลดานชาง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   314



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน 
วัดชลประทานเทพนิมิตร

เพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวจุด
ชมวิวทัวทัศนของ
ตําบลดานชางให
เปนที่รูจัก ทําให
ประชาชนในตําบลมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนและ
นักทองเที่ยว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักทองเที่ยว
มา
ทองเที่ยว
ในตําบล
ดานชาง
เพ่ิมมากข้ึน

นักทองเที่ยวให
ความสนใจแหลง
ทองเที่ยวจุดชม
วิวทัวทัศนดานชาง
 และเดินทางเขา
มาทองเที่ยวใน
ตําบลดานชางมาก
ข้ึน ทําใหเกิดการ
สรางรายไดใหแก
ประชาชนในเขต
ตําบลดานชาง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   315



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสงเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมใหความรู จํานวน
 1 ครั้ง

      50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  จํานวนผูเขา
อบรม

 ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีข้ึน

 สํานักปลัด

2  โครงการจัดทํา
ธนาคารน้ําใตดิน

 เพ่ือจัดทําธนาคารน้ํา
ใตดินไวเก็บกักน้ํา ใชใน
หนาแลง

 จัดทําธนาคารน้ําใตดิน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร ในชวง
ฤดูแลง

สํานักปลัด/
กองชาง

3 โครงการอบรมให
ความรูแกประชาชน
ดานนวัตกรรมกับการ
พัฒนาเกษตรกรรมยุค
ไทยแลนด 4.0

เพ่ือสงเสริมเกษตรกรให
เขาถึงขอมูลไดงายเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตสินคา
เกษตรใหเพียงพอตอ
การบริโภคคิดคนและ
พัฒนานวัตกรรมรวมถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 จัดการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ผูเขารวม

เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดและ
มีรายไดที่เพ่ิมสูงข้ึน
รวมกันสราง
เครือขายสังคม
เกษตรใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู

 สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   316



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

4 โครงการสงเสริมปลูก
พืชเกษตรอินทรีย

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน

สงเสริมปลูกพืชเกษตร
อินทรีย

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขา
อบรม

 ประชาชนมีรายได
เพ่ิมเติม

 สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมอาชีพ 
เพ่ือลดรายจายใน
ครัวเรือน

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน

สงเสริมอาชีพ เพ่ือลด
รายจายในครัวเรือน

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขา
อบรม

 ประชาชนมีรายได
เพ่ิมเติม

 สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน

สงเสริมการเรียนรูตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมูที่ 19

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขา
อบรม

 ประชาชนมีรายได
เพ่ิมเติม

 สํานักปลัด

7  โครงการสงเสริม
อาชีพการเลี้ยงไก

 เพ่ือสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน ลดคาใชจาย

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   317



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

8 โครงการอบรมการ
ผลิตสารชีวภัณฑ เพ่ือ
ลดตนทุน  เพ่ือลดการ
ใชสารเคมี

สงเสริมใหความรู และ
สรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนในการใช
สารเคมีทางการเกษตร

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลดานชาง

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 จํานวนผูเขารับ
การอบรม

ประชาชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ใชสารเคมีทาง
การเกษตรอยางถูก
วิธีตามหลักวิชาการ

 สํานักปลัด

9  โครงการผลิตเห็ดฟาง
ตะกรา  เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน ตาม
แนวปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง

 เพ่ือตองการให
ประชาชนมีอาหาร
สําหรับการบริโภค-
อุปโภค

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลดานชาง

      40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 จํานวนผูเขารับ
การอบรม

 ประชาชนมีความ
เปนอยูแบบ
พอเพียง ประหยัด

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   318



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

10  โครงการสงเสริม
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง

 เพ่ือเปนการสราง
หมูบานตนแบบในการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

      60,000     60,000     60,000     60,000     60,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนไดรับ
ความรูในการนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปดํารงชิวติ

 สํานักปลัด

11  โครงการปรับวิถีชีวิตสู
เกษตรกรรมทางเลือก 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 เพ่ือสงเสริมใหความรู
และสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชนลดใช
และหันมาใชสาร
ทดแทนสารเคมี ที่ใชกับ
เกษตรอินทรีย

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลดานชาง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ผูเขารวม

 ประชาชนไดรับ
ความรูเกษตร
อินทรียและความรู
เก่ียวกับการใชชีว
ภัณฑทดแทน
สารเคมี และการทํา
เกษตรอินทรีย
อยางถูกวิธีถูกหลัก
วิชาการ

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   319



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

12  โครงการสงเสริม
อาชีพการแปรรูป
อาหารจากปลา

 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนพ้ืนที่ตําบล
ดานชาง มีรายไดเพ่ิมข้ึน
 โดยนําวัตถุดิบมาเพ่ิม
มูลคาทางตลาด

อบรมใหความรูวิธีการ
แปรรูปอาหารจากปลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนที่เขา
รับการอบรมมี
ความรูการแปร
รูปอาหารจากปลา

 ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง มี
ความรูในการแปร
รูปอาหารจากปลา 
ทําใหมีรายไดเลี้ยง
ตนเองและ
ครอบครัวได

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   320



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

13  โครงการสอนทําน้ํา
หมักชีวภาพจากเศษ
ปลา ทดแทนสารเคมี

 เพ่ือลดอัตราการใช
สารเคมีและลดตนทุน
ในการกําจัดแมลง
ศัตรูพืช นําเศษวัสดุ
เหลือใช

จัดการฝกอบรมสอน
วิธีการทําหมักชีวภาพ
จากเศษปลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมอบรมมีน้ํา
หมักชีวภาพใช
ปลูกผักทดแทน
สารเคมีใน
ทองตลาด

 ประชาชนในพ้ืนที่
มีความรูและนํา
ความรูที่ไดรับไป
ทําน้ําหมักชีวภาพ 
ลดตนทุนทาง
การเกษตรและได
พืชผักที่ปลอด
สารพิษไวบริโภคใน
ครัวเรือน

 สํานักปลัด

14  โครงการสงเสริม
อาชีพการไสเดือน

 เพ่ือสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึนลดคาใชจาย

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   321



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

15  โครงการสงเสริม
พัฒนาความรูดาน
การเกษตร

 เพ่ือเปนการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรใหแก
ประชาชน

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

    100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จํานวนผูเขารวม  เกษตรกรในพ้ืนที่
มีความรู การ
ปรับปรุงดิน การ
พัฒนาเมล็ดพันธุ 
การจัดระบบน้ํา 
ฯลฯ

 สํานักปลัด

16 โครงการสงเสริมตลาด
เห็ดโคนและหนอไม

เพ่ือเพ่ิมรายไดและ
สงเสริมการทองเที่ยว

ผูคาขายสินคา จํานวน 
20 ราย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู
จําหนายสินคา

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

17 โครงการสงเสริม
ความรูในการจัดทํา
บรรจุภัณฑของสินคา
ทองถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูมา
ทําบรรจุภัณฑได

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   322



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3.แผนงานการเกษตร

18 โครงการสงเสริม/
สนับสนุนกลุมอาชีพ
จากปราชญสัมมาชีพ

เพ่ือความรูในการ
ประกอบอาชีพใหกับคน
ในตําบลดานชาง

ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

19 โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพทอผา
พ้ืนบานชุมชนบานพุ
น้ํารอน

เพ่ือความรูในการ
ประกอบอาชีพทอผา
ใหกับคนในตําบลดาน
ชาง

ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

20 โครงการแกไขปญหา
การวางงาน หรือ
สงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชน

อบรมใหความรู จํานวน
 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูที่ไดรับ
การแกไขปญหา

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   323



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย เพ่ือสุขภาพ

เพ่ือสงเสริมการฝก
อาชีพใหกับประชาชน
ในตําบลดานชาง

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูเขา
อบรม

ประชาชนมีอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมอาชีพ
สําหรับประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง

เพ่ือฝกอาชีพใหกับ
ประชาชนมีอาชีพที่
สามารถเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได

 จัดการฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม

ประชาชนในพ้ืนที่มี
อาชีพที่สามารถ
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได

 สํานักปลัด

3.4.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   323



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผูดูแลผูสูงอายุและผูพิการ

เพ่ือใหผูสูงอายุและ
ผูพิการมีความรูใน
การประกอบอาชีพ

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ผูสูงอายุและผู
พิการสามารถ
ประกอบอาชีพได

 สํานักปลัด

3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   324



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลอดภัยไว
กอน (ศพด.บานพุน้ํา
รอน)

เพ่ือใหเด็กเล็กในศพด.
ไดเรียนรูการเอาตัว
รอดจากอัครคีภัย

เด็กเล็กและผูปกครอง
ไดรับความรู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กนักเรียนใน
ศพด.ไดรับความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

2 โครงการปลอดภัยไว
กอน (ศพด.บานหนอง
เปาะ)

เพ่ือใหเด็กเล็กในศพด.
ไดเรียนรูการเอาตัว
รอดจากอัครคีภัย

เด็กเล็กและผูปกครอง
ไดรับความรู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กนักเรียนใน
ศพด.ไดรับความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

3 โครงการปลอดภัยไว
กอน (ศพด.บาน
ชลประทานเทพนิมิต)

เพ่ือใหเด็กเล็กในศพด.
ไดเรียนรูการเอาตัว
รอดจากอัครคีภัย

เด็กเล็กและผูปกครอง
ไดรับความรู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กนักเรียนใน
ศพด.ไดรับความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

4 โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ปลอดโรค(ศพด.
บานพุน้ํารอน)

เพ่ือใหศพด.สะอาด
ปราศจากเช้ือโรค

ศพด.สะอาดและ
ปราศจากเช้ือโรค

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กนักเรียนใน
ศพด.ปราศจากเช้ือ
โรค

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   325



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการแปรงฟนตอน
เชาฟนสวยสดใส (ศพด.
บานชลประทานเทพ
นิมิต)

เพ่ือใหเด็กเล็กแปรง
ฟนอยางถูกวิธี

เด็กเล็กมีสุขภาพชอง
ปาก และฟนที่แข็งแรง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีสุขภาพ
ชองปากและฟนที่
แข็งแรง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดหาหนังสือ 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ

เพ่ือมอบใหสถานที่
อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ตําบลของ 
อบต.

ที่อานหนังสือ มีหนังสือ
สิ่งอํานวยความสะดวก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนแหง มีหนังสือ สื่อ 
พรอมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกใน
สถานที่อานหนังสือ

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองเปาะ 
หมูที่ 2

เพ่ือจายคาหนังสือ ,คา
อุปกรณการเรียน,คา
เครื่องแบบนักเรียน ,
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียนใหเด็กเล็ก

22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ
การเรียนใชอยาง
เพียงพอ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   326



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานพุน้ํารอน 
หมูที่ 4

เพ่ือจายคาหนังสือ , 
คาอุปกรณการเรียน,คา
เครื่องแบบนักเรียน ,
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียนใหเด็กเล็ก

45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ
การเรียนใชอยาง
เพียงพอ

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปรักประดู 
หมูที่ 9

เพ่ือจายคาหนังสือ , 
คาอุปกรณการเรียน,คา
เครื่องแบบนักเรียน ,
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียนใหเด็กเล็ก

22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ
การเรียนใชอยาง
เพียงพอ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   327



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชลประทาน
เทพนิมิต หมูที่ 11

เพ่ือจายคาหนังสือ ,คา
อุปกรณการเรียน,คา
เครื่องแบบนักเรียน ,
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียนใหเด็กเล็ก

28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ
การเรียนใชอยาง
เพียงพอ

กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน
ประดู หมูที่ 18

เพ่ือจายคาหนังสือ ,คา
อุปกรณการเรียน,คา
เครื่องแบบนักเรียน ,
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียนใหเด็กเล็ก

22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ
การเรียนใชอยาง
เพียงพอ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   328



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการ
เรียน การสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพ่ือจายคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กไดเรียนรูสิ่ง
ใหมๆจากสื่อการ
เรียนการสอน

กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง)

เพ่ือเปนคาอาหาร 
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 ศูนย

เด็กเล็กทุกคนไดทาน
อาหารกลางวันที่มี
โภชนาการครบถวน 5 
หมู

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กไดกิน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการครบ5 
หมู

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   329



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน)

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การอบรม

ครูไดรับความรูจากการ
อบรม

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนคน ครูไดรับความรู
จากการอบรม

กองการศึกษา

15 โครงการรณรงคสงเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 
(กันน็อค) ในเด็กเล็ก

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กเล็ก
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
สวมหมวกนิรภัย
(กันน็อค)

เด็กเล็กศูนยพัฒนา  เด็ก
เล็กของ อบต.ดานชาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

เด็กเล็กสวมหมวก
นิรภัย (กันน็อค) 
100 เปอเซ็นต

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   330



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการ “เดินทาง
ปลอดภัยสวมหมวกนิ
ภัย”

เพ่ือใหเด็ก ครูและ
ผูปกครองตระหนักถึง
ความสําคัญของการใส
หมวกนิรภัยใหกับเด็ก 
100％

ครู ผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมรณรงคในการ
สรางวัฒนธรรมการสวม
หมวกนิรภัย 100％

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็ก ครู 
และ
ผูปกครอง
สวมหมวก
นิรภัย

เด็ก ครู และ
ผูปกครองสวม
หมวกนิรภัย 100
 ％

กองการศึกษา

17 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัย
ทองถ่ินไทยผานการเลน

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน

เด็กเล็กศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กของ อบต.ดานชาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ดาน เหมาะสม
ตามวัย

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   331



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ทั้ง 5 แหง มีการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานที่
สถานศึกษากําหนดมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของประชาชน ชุมชน
และทองถ่ิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.ดานชางทั้ง 5 แหง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของอบต.ดานชาง
มีการจัดการศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาไดอยาง
เปนระบบและ
พรอมรับการ
ประเมินคุณภาพ
จากภายนอก

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   332



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการสงเสริมความรู
และพ้ืนฐานดานการอาน
 การเขียนเด็กปฐมวัย

เพ่ือพัฒนาเด็กในการ
อาน สื่อสารและการ
เรียนรู เพ่ือใหเด็กมี
นิสัยรักการอาน และมี
ทักษะการใชประสาท 
ทั้ง 5

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.ดานชาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

เด็กมีพัฒนาการใน
การอาน การ
สื่อสารและการ
เรียนรูรอบดาน
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

20 โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย

เพ่ือใหเด็กมีความ
เมตตากรุณา 
เอื้อเฟอเผื่อแผ และ
เสียสละเพ่ือสวนรวม

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.ดานชาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

เด็กมีความเมตตา
กรุณา 
เอื้อเฟอเผื่อแผ 
และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   333



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

21 โครงการสงเสริมสุขภาพ
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

เพ่ือใหเด็กมีน้ําหนัก
และสวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐานมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามชวงวัย

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.ดานชาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

เด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.
ดานชางมีน้ําหนัก
และสวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐานมี
พัฒนา การ
เหมาะสมตามชวง
วัย

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   334



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการผลิตสื่อเพ่ือการ
เรียนรู

เพ่ือใหคร/ูผูดูเด็กทุก
คน สามารถจัดทําสื่อ
เพ่ือใชในการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูใหเด็กไดอยางมี
ประสิทธิผล

ครูและผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดานชาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครู
และผูดูแล
เด็ก

ครู/ผูดูเด็กทุกคน 
สามารถจัดทําสื่อฯ 
  เพ่ือใชในการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูใหเด็กได
อยางมีประสิทธิผล

กองการศึกษา

23 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)

เพ่ือเพ่ิมสารอาหาร
ใหแกเด็ก

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของอบต.ดานชาง  
ไดรับการดื่มนมทุกวัน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษา

24 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลดานชาง

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของอบต.ดานชาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
 มีความรูเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   335



ผ.02

รยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

25 โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในเด็กปฐมวัย

เพ่ือใหครู ผูปกครอง
ไดรับความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
เด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมใหความรู
เก่ียวกับโรคติดตอตางๆ 
และทําความสะอาด 
ศพด.

10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
เล็ก

ครู ผูปกครอง
ไดรับความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในเด็ก
ปฐมวัย

กองการศึกษา

26 โครงการรายจาย
เก่ียวกับทุนการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาและการ
ใหความชวยเหลือ
นักเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือชวยเหลือ
ทุนการศึกษาแก
นักศึกษาและนักเรียน
ที่ยากจนหรือดอย
โอกาสในพ้ืนที่ตําบล
ดานชาง

นักศึกษาและนักเรียนที่
ยากจนหรือดอยโอกาส

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา

นักศึกษาและ
นักเรียนที่ยากจน 
และดอยโอกาสใน
พ้ืนที่ตําบลดานชาง
 ไดมีการศึกษาเทา
เทียมกับผูอื่น

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   336



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน                
(ทําเฟอรนิเจอรจาก
รากไม)

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ินของ   
ตําบลดานชาง

เพ่ือให ภูมิปญญา
ทองถ่ินของตําบลดาน
ชางไดรับการอนุรักษ
ให  คงอยูสืบไป

30,000  จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
ของตําบลดานชาง
ไดรับการอนุรักษให
คงอยูสืบไป

กองการศึกษา

2 โครงการฟนฟู สืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือใชจัดงานสืบทอด
ประเพณีตางๆ

มีการจัดงานตามประ
เพณ ตามเทศกาล
และจัดงานภูมิปญญา
ทองถ่ิน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย ประชาชนไดรวม
ประเพณีทองถ่ิน

กองการศึกษา

3 โครงการถวายเทียน
พรรษา

เพ่ือใหเด็กเล็กในศพด.ได
เรียนรูการถวายเทียนในวัน
เขาพรรษา

เด็กเล็กรูจักวันสําคัญ
ทางศาสนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กรูจักวัน
สําคัญทางศาสนา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   337



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการรณรงคงด
เหลาเขาพรรษา

เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนงดดื่มเหลา
ในชวงเขาพรรษา

ปายประชาสัมพันธ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวน ปาย ประชาชนตระหนัก
ถึงการงดดื่มเหลา
ในชวงวันเขาพรรษา

กองการศึกษา

5 โครงการสงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ไดมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

จัดโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา
อบรม

เด็ก เยาวชน มี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กองการศึกษา

๖ โครงการแขนขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ
อําเภอดานชาง (สง
นักกีฬาเขารวม)

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬา
ของทองถ่ินกับหนวยงาน
อื่นเพ่ือเกิดความสามัคคี

สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันประเภทตางๆ

100,000   100,000     100,000  100,000  100,000   จํานวน
ผูเขารวม
การแขงขัน

ประชาชนเกิดความ
รัก ความสามัคคีเกิด
ความปองดอง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   338



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๗ โครงการจัดการแขน
ขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธอําเภอดาน
ชาง (เจาภาพจัดการ
แขงขัน)

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬา
ของทองถ่ินกับหนวยงาน
อื่นเพ่ือเกิดความสามัคคี

จัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน
ประเภทตางๆ

300,000    จํานวน
ผูเขารวม
การแขงขัน

ประชาชนเกิดความ
รัก ความสามัคคีเกิด
ความปองดอง

 กองการศึกษา

๘ โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวาง
หมูบานในพ้ืนที่ตําบล
ดานชาง หมูที่ 2 - 21

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬา
สงเสริมสุขภาพและความ
สามัคคี

จัดการแขงขันกีฬา
และสงเสริมการ
แขงขัน สงเสริมสุขภาพ

100,000   100,000     100,000  100,000  100,000   จํานวน
ผูเขารวม
การแขงขัน

ประชาชนเกิดความ
รัก ความสามัคคีเกิด
ความปองดอง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   339



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๙ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
2 บานหนองเปาะ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๐ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
3 บานทุงนาตาปน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   340



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๑๑ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๒ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
5 บานดอนประดู

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   341



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๑๓ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
6 บานหนองผือ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๔ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
7 บานโปงคอม

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   342



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๑๕ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
8 บานวังน้ําเขียว

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๖ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
9 บานปรักประดู

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   343



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๑๗ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
10 บานดงปอ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๘ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
11 บานชลประทาน
เทพนิมิต

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   344



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๑๙ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
12 บานหนองอีนาค

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๐ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
13 บานโปงคาง

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   345



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๒๑ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
14 บานเขาชองคับ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๒ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
15 บานหินลาด

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   346



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๒๓ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
16 บานหนองแก

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๔ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
17 บานทุงดินดํา

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   347



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๒๕ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
18 บานใหมหนอง
มะสังข

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๖ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
19 บานทรัพยศิลา

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   348



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

๒๗ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
20 บานโปงขอย
สมอทอง

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๘ โครงการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง หมูที่ 
21 บานหวยถํ้า

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาการออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชน

30,000      30,000       30,000    30,000    30,000     จํานวน
อุปกรณกีฬา

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   349



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการสงเสริมการ
ใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน ดวยการออก
กําลังกายและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน

จัดการอบรมใหความรู
เรื่องการออกกําลัง
กายจัดตั้งชมรม
จักรยาน

20,000 20,000 20,000    20,000    20,000     จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง และ
ใชเวลาใหเกิด
ประโยชนและ
เหมาะสม

 กองสาธารณสุขฯ

30 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจง หมูที่ 2 - 
21

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง
กายของประชาชนและ
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

จัดซ้ือเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง

600,000 600,000 600,000  600,000  600,000   จํานวน
เครื่องออก
กําลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง และ
ใชเวลาใหเกิด
ประโยชนและ
เหมาะสม

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   350



ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการอบรมคาย
พุทธบุตร

เพ่ือปลูกฝงคานิยมและ
พัฒนาจิตสํานึกที่ดีงามใน
หนาที่ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขา
อบรม

ปลูกฝงเยาวชนตอ
คานิยมและพัฒนา
จิตสํานึกที่ดีงามใน
หนาที่ความ
รับผิดชอบตอตนเอง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   351
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ระมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
32 โครงการจัดงาน

ประจําป "เทศกาล 
กินปลา กินเห็ด 
อาหารรสเด็ด 
อําเภอดานชาง"

เพ่ือเปนการสงเสริม
ทองเที่ยวของ
อําเภอดานชางให
เปนที่รูจักโดนทั่วไป
อยางตอเนื่อง
อําเภอดานชางและ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

อุดหนุนงบประมาณ     60,000     60,000     60,000     60,000     60,000 จํานวน
ผูเขารวม

การทองเที่ยวของ
อําเภอดานชางให
เปนที่รูจักโดยทั่วไป
อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด อําเภอดาน
ชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   352
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)

เพื่อเปนการทบทวน
ความรูและทักษะการ
เผชิญเหตุสาธารณภัย
แก อปพร. ในสังกัด

ดําเนินการจัดฝกการ
อบรมทบวนตาม
รายวิชาที่กรมปองกัน ฯ
 กําหนด

100,000          100,000  100,000  100,000   100,000   จํานวน
ผูเขารวม

อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนไดรับ
ความรูและทักษะใน
การเผชิญเหตุสา
ธารณภัย มากข้ึน

 สํานักปลัด

๒ โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)

เพื่อเพิ่มจํานวน
สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนในตําบลดานชาง

อบรมใหความรูแก
ประชาชนในตําบลที่มี
จิตอาสา

30,000             30,000     30,000     30,000      30,000      จํานวน
ผูเขารวม

เพิ่มจํานวนสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนในการ
เผชิญเหตุสาธารณภัย
ตางๆ ที่เกิดข้ึนใน
ตําบลดานชาง

 สํานักปลัด

3 โครงการอบรมใหความรู
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกประชาชน ใน
เขตอบต.ดานชาง

เพื่อประชาชนมีความรู
เกิดภัยและการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันสาธารณภัย
ตางๆ

อบรมใหความรู จํานวน
 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถ
ปองกันสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดข้ึน

สํานักปลัด

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   353
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการจัดฝกอบรม
เจาหนาที/่อาสาสมัคร
ปองกันไฟปา (หลักสูตร
การปองกันไฟปา)

เพื่อใหผูเขาอบรมได
มีจิดสํานึกในการ
อนุรักษและตระหนัก
ถึงไฟปา เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
ไฟปา

จัดการอบรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนรับการ
ฝกอบรมมีความรู 
ความเขาใจ และ
เทคนิคในการดับและ
การปองกันไฟปา 
ราษฎรเกิดจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากร
ปาไม

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมการปองกัน
ไฟปา

เพื่อเสริมสรางความรู
พรอมจัดซ้ืออุปกรณ
ในการปองกันไฟปา

อบรมใหความรูและ
จัดซ้ืออุปกรณปองกัน
และดับไฟปา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

สามารถปองกันและ
ระงับเหตุไฟปาได
ทันทวงที

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมสงเสริม
พัฒนาศักยาภาพ อปพร.

เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหกับอปพร.

อบรมใหความรู จํานวน
 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับ
การอบรม

อปพร. สามารถนํา
ความรูมาใชในการ
ปฏิบติงาน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   354
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อฝกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

อบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จิตอาสาภัย
พิบัติเพิ่มข้ึน

ชุดจิตอาสาภัยพิบัติ
ไดรับการฝกอบรมมี
ความรูและสามารถ
นําไปปฏิบัติงานจิต
อาสาให ตําบลดาน
ชางอยางถูกตอง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมใหความรู
ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเปนฐาน

เพื่อเปนการใหความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบ้ืองตนแกชุมชน

ดําเนินการอบรมให
ความรู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

ชุมชนมีความเขมแข็ง
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

9 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อเพิ่มทักษะให
ปฏิบัติงานดานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อบรมใหความรูจํานวน
 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารับ
การอบรม

ประชาชน และชุมชน
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน
แกประชาชน

เพื่อเปนการใหความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบ้ืองตนแกชุมชน

ดําเนินการอบรมให
ความรู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนสามารถ
ปองกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยเบ้ืองตนได
อยางถูกตองและ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

11 โครงการ 1 โรงเรียน 1 
ทีมกูชีพ - กูภัย

เพื่อเปนการใหความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบ้ืองตนภายในโรงเรียน

นักเรียนของแตละ
โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

โรงเรียนสามารถเขา
ระงับเหตุเบ้ืองตนได
อยางถูกตองและ
ปลอดภัย

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการปองกันและ
ปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางอาญา การ
รักษาความสงบเรียบรอย
และการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นที่อบต.ดานชาง

เพื่อใหเกิดความ
รวมมือทางดานการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกัน
และการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

อบรมใหความรู จํานวน
 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนไดรับการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยและการ
รักษาความปลอดภัย

สํานักปลัด

13 โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิง
ผงเคมีปองกันเหตุอัคคีภัย
ภายในชุมชน

เพื่อปองกันเหตุ
อัคคีภัยในชุมชน/
หมูบานโดยอาศัย
ชุมชนเปนฐาน

จัดซ้ือถังดับเพลิงชนิด
เคมีกระจายติดตั้งใน
หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถัง
ดับเพลิง

ลดการสูญเสียและ
การขยายติดตอ
ลุกลามของอัคคีภัย

สํานักปลัด

14 โครงการแกไขและบรรเทา
ปญหาภัยแลง

เพื่อบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในการ
อุปโภค-บริโภค ชวง
ฤดูแลง

ดําเนินการแจกจายนํ้า 
เพื่ออุปโภค-บริโภคใน
หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือน

สามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงใหแก
ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   357



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการอบรมใหความรู
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองตน

เพื่อใหประชาชนมี
ทักษะในการระงับเหตุ
อัคคีภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนในหมูบาน/
ชุมชน

บรรยายใหความรูทั้ง
ภาคทฤษฎ/ีภาคปฏิบัติ
 แกผูเขารวมโครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีทักษะใน
การระงับเหตุอัคคีภัย
ไดทันทวงที

สํานักปลัด

16 โครงการปองกันและ
บรรเทาภัยหนาว

เพื่อเปนการบรรเทา
ภัยหนาวใหแก
ประชาชนผูไดรับ

จัดซ้ือผาหมกันหนาว
ใหประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูประสบภัย

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือจาก
ผลกระทบภัยหนาว

สํานักปลัด

17 โครงการอบรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางนํ้า

เพื่อประชาชนมีความรู
 และเตรียมความ
พรอมในการปองกัน
สาธารณภัยตางๆ

อบรมใหความรู จํานวน
 1 คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนสามารถ
ปองกันสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดข้ึน

สํานักปลัด

18 โครงการแจกจายนํ้าตาน
ภัยแลงพรอมเฝาระวังและ
ระงับอัคคีภัย

เพื่อแจกจายนํ้า
สะอาดแกประชาชน
และระงับเหตุอัคคีภัย

ใหบริการแกประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู
ขอรับบริการ

ประชาชนมีนํ้าใช
ในชวงฤดูแลงและลด
การลุกลามของอัคคีภัย

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   358



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทั้งทางรางกาย จิตใจ
และองคความรู เพื่อ
นํามาปรับใชในการ
เผชิญเหตุการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ดําเนินการจัดอบรม
และศึกษาดูงานศูนย 
อปพร.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผูเขารวม

อปพร.ไดรับความรู
และทักษะที่สามารถ
นํามาประยุกตใชใน
งานของอปพร.ตําบล
ดานชาง

สํานักปลัด

20 โครงการติดตั้งเคร่ืองหมาย
 จราจร,กระจกโคงและ
ปายตางๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

เพื่อปองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุดานจราจร

ติดตั้งเคร่ืองหมาย
จราจร กระจกโคงและ
ปายตางๆ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลง

ลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุจราจร

สํานักปลัด

21 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

เพื่อลดอุบัติเหตุและ
ปองกันภัยบนทองถนน

ตั้งจุดบริการประชาชน 
ชวงเทศกาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูรับบริการ สามารถลดอุบัติเหตุ
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดทันทวงที

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   359



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการใหความรูและ
รณรงคการคาดเข็มขัด
นิรภัย สวมใสหมวกกันน็อค

เพื่อใหความรูถึง
ประโยชนของเข็มขัด
นิรภัยและการสวมใส
หมวกกันน็อค

บรรยายใหความรูแก
นักเรียน ประชาชน 
และอาสาสมัคร และ
จัดทําปายรณรงค

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม

มีความตระหนักและ
หันมาคาดเข็มขัด
นิรภัยและสวมใส
หมวกกันน็อคมากข้ึน

สํานักปลัด

23 โครงการจัดซ้ือกลอง cctv
 พรอมติดตั้ง เพื่อลด
อาชญากรรม อุบัติเหตุ 
และปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลดานชาง

เพื่อลดปญหา
อาชญากรรมที่เกิดข้ึน
ในเขตพื้นที่ตําบลดาน
ชาง

จัดซ้ือกลอง cctv 
พรอมติดตั้งในพื้นที่
ตําบลดานชาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
กลองที่ติดตั้ง

ลดปญหาอาชญากรรม
 อุบัติเหตุ และยาเสพ
ติดที่เกิดข้ึนในเขต
พื้นที่ลดนอยลง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   360



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลดานชาง

 เพ่ือสงเสริมความรู
ความเขาใจแกสมาชิก
ศูนย

 อบรมใหความรูกับ
สมาชิกศูนย

        30,000    30,000    30,000    30,000    30,000  จํานวนผู
เขาอบรม

 สมาชิกศูนยฯเกิด
ความเขาใจในกิจกรรม
ตาง ๆ

 สํานักปลัด

2 โครงการรณรงคสราง
ความตระหนักรัก
ครอบครัว

เพ่ือสงเสริมใหคนใน
ครอบครัวตระหนักใน
หนาที่

อบรมใหความรู จํานวน 1
 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู
เขาอบรม

คนในครอบครัวไมเปน
ปญหาตอสังคม

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมให
ความรูกลุมกองทุน
พัฒนาสตรี กลุมแมบาน

เพ่ือใหสตรีไดทราบถึง
สิทธิและหนาที่ของ
ตนเองในสภาพสังคม
ปจจุบัน

ใหความรูในเรื่องสิทธิ
และหนาที่ของสตรี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู
เขารับการ
อบรม

สตรีไดทราบถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนเอง
ในสภาพสังคมปจจุบัน

สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุน
ศูนยบริการทางสังคม

เพ่ือสงเสริมใหบริการ
สวัสดิการสังคมเปน
หนวยงานที่มีภารกิจ
ดูแลผูสูงอายุใหไดรับ
บริการ

จัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม ที่
อยูอาศัยแกผูสูงอายุ
โดยชุมชนมีสวนรวม

สํานักปลัด

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   362



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรู
ผูสูงอายุและผูพิการ

เพ่ือใหผูสูงอายุและผู
พิการมีความรูในการ
ประกอบอาชีพ

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ผูสูงอายุและผูพิการ
สามารถประกอบ
อาชีพได

 สํานักปลัด

2  โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

 เพ่ือขับเคลื่อนประเด็น
จังหวัดนาอยูสําหรับเด็ก
และเยาวชน  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

   100,000   100,000    100,000   100,000   100,000  จํานวนผู
เขาอบรม

 จัดกิจกรรม
สรางสรรคสําหรับ
เด็กและเยาวชน

 สํานักปลัด

3  โครงการเยี่ยมบาน
สงเสริมสุขภาพภาคี
เครือขาย คนพิการ 
ผูปวยติดเตียง และ
ผูดอยโอกาส ในตําบล
ดานชาง

 เพ่ือออกเยี่ยมบาน ดูแล
ผูพิการที่อยูหางไกลและ
ไมสามารถเขาถึงหนวย
บริการสาธารณสุขได 
พรอมทั้งคนหาผูพิการราย
ใหมที่ยังไมมีบัตรผูพิการ
และยังบไมไดข้ึนทะเบียน
ผูพิการ

 คนพิการ ผูปวยติด
เตียง และผูดอยโอกาส
ในตําบลดานชาง

      30,000     30,000      30,000      30,000     30,000  จํานวน
ผูเขารวม

 ผูพิการที่อยู
หางไกลและผูที่ไม
เคยไดรับบริการ
สาธารณสุข สามารถ
เขาถึงบริการ
สาธารณสุขไดและผู
พิการมีความเช่ือมั่น
ในคุณคาของตนเอง

 สํานักปลัด

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   363



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4  โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส สราง
จิตสดใส รางกายแข็งแรง

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ฯลฯ

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

   100,000   100,000    100,000   100,000   100,000  จํานวน
ผูเขารวม

 ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึน

 สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส ฯลฯ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ฯลฯ

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

50,000     50,000      50,000      50,000     50,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีชีวิตที่ดี
ข้ึน

 สํานักปลัด

6 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช
ชีวิตของผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวม

ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน

 สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือนยากจนตก
เกณฑขอมูล จปฐ.

เพ่ือติดตามสนับสนุนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนตกเกณฑ

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม

คุณภาพชีวิตของผูที่
ตกเกณฑ จปฐ. ดีข้ัน

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   364



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุมุงสูโลกความ
เปลี่ยนแปลงยุคไทยแลนด
 4.0

เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของสังคม
ผูสูงอายุยุคไทยแลนด 4.0

 จัดการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ผูเขารวม

ผูสูงอายุ ความรูได
อยางสะดวก ทุกที่
ทุกเวลา โดยในสวน
ขององคกร

 สํานักปลัด

9  โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2560

 เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560

 ชวยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่

   200,000   200,000    200,000   200,000   200,000  จํานวน
ผูชวยเหลือ

 ปฏิบัติหนาที่อยาง
มีคุณธรรม โปรงใส 
ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น และมีความ
รับผิดชอบ 
ตลอดจนคํานึงถึง
ประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   365



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
10 โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอ
ดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี

เพ่ือปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
อําเภอดานชาง

อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชน
ในอําเภอ
ดานชาง
ไดรับการ
ชวยเหลือ

สํานักปลัด องคกร
ปกครอง

สวนทองถ่ิน

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   366



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฝาระวัง
รวมกันปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

อบรมใหความรูจํานวน
 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ
อบรม

หมูบาน/ชุมชน
ปราศจากปญหายา
เสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนพนภัยยาเสพติด

เพ่ือใหเยาวชนหางไกลยา
เสพติด

อบรมใหความรูจํานวน
 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการ
อบรม

เยาวชนไมยุงเก่ียวกับ
ยาเสพติด

สํานักปลัด

3 โครงการกองทุนแมของ
แผนดินเฉลิมพระเกียรติ
 มหาราชินี

เพ่ือเทิดพระเกียรตี 
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนีนาถ

อบรมใหความรูจํานวน
 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการ
อบรม

หมูบาน/ชุมชน
ปราศจากปญหายา
เสพติด

สํานักปลัด

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   367



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4 โครงการรักษาความสงบ
เรียบรอยปองกันการมั่ว
สุมยาเสพติด

เพ่ือเปนการรักษาความ
สงบเรียบรอย ปองกัน
การมั่วสุมยาเสพติดและ
อาชญากรรมของกลุม
วัยรุน

จัดชุดรักษาความสงบ
เรียบรอยออกตรวจตรา
ในพ้ืนที่เสี่ยง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ลดปญหาการมั่วสุม 
ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่ง
ของยาเสพติดและ
อาชญากรรม

สํานักปลัด

5 โครงการศึกษาเพ่ือ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย)

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน
หางไกลยาเสพติด เขาใจ
โทษภัยของยาเสพติด

อบรมใหความรูแก
นักเรียนในเขตพ้ืนที่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา
อบรม

นักเรียน เยาวชน
หางไกลยาเสพติด 
เขาใจโทษภัยของยา
เสพติด

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งแกไขปญหายา
เสพติด

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

สงเสริมความเขมแข็ง
แกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม

หมูบาน/ชุมชน
ปราศจากปญหายา
เสพติด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   368



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7 โครงการอบรมการแกไข
ปญหา ปองกันและ
ปราบปรามทั้งผูเสพและ
ผูคายาเสพติด

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

อบรมใหความรูจํานวน
 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม

หมูบาน/ชุมชน
ปราศจากปญหายา
เสพติด

สํานักปลัด

8 โครงการพัฒนาผูนํา
ชุมชน/ทองถ่ินจัดการ
ปญหายาเสพติด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําหมูบาน/ชุมชน ใหมี
ความรู ความสามารถ

การฝกอบรมคาย
เยาวชนทางสายใหม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

มีผูนําหมูบาน/ชุมชน
 ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึกพลังสังคม
ปองกันยาเสพติด

เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชน
และชุมชนจัดกิจกรรม
สรางสรรค โดยการ
สนับสนุนของสังคม

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ตอตานยาเสพติด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหายา
เสพติดอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เพ่ือ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดให
หมดสิ้นไปอยางยั่งยืน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   369



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

10 โครงการเสริมสราง
ภูมิคุมกัน ตานยาเสพติด
ใหเด็กและเยาวชน

เพ่ือการสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให
เหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพสังคมปจจุบัน 
รวมทั้งในองคกรเอกชน
และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

จัดอบรมสราง
ความสัมพันธและวางใจ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

เด็กและเยาวชนมี
ประสบการณในการ
เรียนรูปญหาที่เกิด
จากยาเสพติด ปญหา
ชีวิต ปญหาสุขภาพ 
เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ตนเอง

สํานักปลัด

11 รณรงคเพ่ือปองกันยา
เสพติด

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดตระหนักถึง
พิษภัย และการปองกัน
ยาเสพติด

อบรมใหความรู/ จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได
ตระหนักถึงพิษภัย
และการปองกันยา
เสพติด

กองการศึกษาฯ
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ผ.02

5.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
11 โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป........

เพ่ือรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดในจังหวัด
สุพรรณบุรี

อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

ปญหายา
เสพติดลดลง

สํานักปลัด ที่ทําการ
ปกครอง 
จังหวัด

สุพรรณบุรี

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   371



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาองคความรู
สําหรับผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน  พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางและ
พนักงานจาง

 เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
องคความรูสําหรับผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
 พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจาง

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

480,000   480,000   480,000   480,000   480,000 จํานวน
ผูเขารวม

ผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน  
พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางและพนักงาน
จางมีพัฒนาองค
ความรู

 สํานักปลัด

2 โครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมายแกผูบริหาร
 สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนักงานจาง 
และประชาชน

เพ่ือใหประชาชนได
แสดงออกในความคิดเห็น

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงาน
จาง ประชาชนมีการ
พัฒนาที่ดีข้ึน

 สํานักปลัด

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   372
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

3  โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก ผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงาน
จางองคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง

 เพ่ือ สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชตามอํานาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

         30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

 ผูเขาอบรมไดมี
ความรูความเขาใจ 
ความสําคัญดานวินัย
คุณธรรมจริยธรรมที่
บัญญัติไวเปน
กฎหมาย

 สํานักปลัด

4 โครงการเลือกตั้งของ 
อปท.

เพ่ือสงการบริหารแบบ
ระบบประชาธิปไตย

ไดผูบริหารและ
สมาชิกสภา

500,000 500,000 500,000 ไดมีการ
เลือกตั้ง

ประชาชนในพ้ืนที่ได
ผูนําที่ดีมาจากการ
เลือกตั้ง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   373
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

5  โครงการเวทีประชาคม 
เพ่ือการมีสวนรวมของ
ประชาชน

 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
และความตองการของ
ประชาคม

 จัดเวทีประชาคมรับ
ฟงความคิดเห็น 
ระดับหมูบาน/ระดับ
ตําบล

         30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวน
ผูเขารวม

 ประชาชนมีสวนรวม
ในการเสนอความ
ตองการในการ
พัฒนาตําบลดานชาง

 สํานักปลัด

6  โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
ทองถ่ิน  การจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทําแผนฯ

 เพ่ือสงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชน/แผนพัฒนาทองถ่ิน

 การประชาคมระดับ
หมูบาน/ระดับตําบล

         30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม

 ประชาชนมีสวนรวม
ในการเสนอความ
ตองการในการจัดทํา
แผนชุมชน/
แผนพัฒนาทองถ่ิน

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   374



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

7 โครงการพัฒนาทักษะ 
ดานดิจิทัลสูทองถ่ิน 4.0

เพ่ือใหมีความรู มีทักษะใน
การใชสื่อดิจิทัล เพ่ือ
ประยุกตและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน อันจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานและ
การใหบริการประชาชน

พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจาง  
พนักงานจาง  สมาชิก
สภา อบต. ผูนําชุมชน
และประชาชน

      100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผูเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการใชสื่อ
ดิจิทัลมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
และสามารถนํา
ความรูที่ไดไปพัฒนา
งานของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพพรอม 
บริการประชาชน

 สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   375



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

8 โครงการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
 สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

เพ่ือใหประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   376



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

9  โครงการอบรมให
ความรูและศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจาง

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง

 อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวน
ผูเขารวม

 พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง และพนักงาน
จาง พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

10 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

เพ่ือใหชุมชนทุกชุมชน มี
จิตสํานึกความเปนชาติ
รวมกัน  มีความตระหนัก
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความ
จงรักภักดี

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   377



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

11 โครงการดําเนินการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ฯลฯ

เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู
เขาอบรม

บุคคลากรของ
หนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

12 โครงการอบรมใหความรู
การตรวจสอบความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของ อปท.

เพ่ือใหประชาชน พนักงาน
และผูที่เก่ียวของเกิดความ
เขาใจในเรื่องความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของ อปท.

จัดฝกอบรมใหความรู
กับประชาชน 
พนักงานและผูที่
เก่ียวของ จํานวน 1 
ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารับ
การ
ฝกอบรม

ประชาชน พนักงาน
และผูที่เก่ียวของเกิด
ความเขาใจในเรื่อง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

สํานักปลัด

13 โครงการอบรมใหความรู
การสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท

เพ่ือเปนการสงเสริมใหการ
อยูรวมกันของสังคมเปนสุข

ใหความรูในเรื่องการ
อยูรวมกันอยางไรให
เปนสุข

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู
เขารับการ
ฝกอบรม

ประชาชนอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   378
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

14 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหความรูและ
การมีสวนรวมแก
ประชาชน

เพ่ือใหประชาชนได
แสดงออกในความคิดเห็น

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีการ
พัฒนาที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

15 โครงการสงเสริมความรู
แกประชาชนในการ
ขอรับบริการสาธารณะ/
ติดตอราชการกับอบต.
ดานชาง และหนวยงาน
ราชการในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี

เพ่ือสงเสริมความรูแก
ประชาชนในการขอรับ
บริการสาธารณะ/ติดตอ
ราชการกับ อบต.ดานชาง 
และหนวยงานราชการใน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการ
ขอรับบริการ
สาธารณะ/ติดตอ
ราชการมากข้ึน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   379
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

16 โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

เพ่ือใหบริการสาธารณะ 
การใหบริการประชาชนให
เกิดความพึงพอใจ

จางสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทํา
การสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
เขต อบต.ดานชาง 
จํานวน 1 ครั้งตอป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชน

ประชาชน
ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจการ
ใหบริการสาธารณะ 
มีความโปรงใส และ
เกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน

สํานักปลัด

17 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่
ทองถ่ิน ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรม
มาภิบาล

เพ่ือใหความรูเรื่องแนว
ทางการปฏิบัติงานและการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ทํางานภายในองคกร ตาม
หลักธรรมมาภิบาล

อบรมใหความรู 
จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ปฏิบัติหนาที่อยางมี
คุณธรรม โปรงใส 
รับฟงความคิดเห็น
และมีความ
รับผิดชอบตลอดจน
คํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนเปน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   380



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

18 โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน

เพ่ือมีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด

พนักงานสวนตําบล
ของอบต.ดานชาง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงาน
สวนตําบล 
อบต.ดาน
ชาง

พนักงานมีความ
เขาใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบที่
บังคับ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   381



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
19 โครงการจัดงานรัฐพิธี

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. ..... อําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพ่ือใหขาราชการ
พนักงานจาง และ
ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตอมหากษัตริย

อุดหนุนงบประมาณ 28,000    28,000    28,000    28,000    28,000    จํานวน
ผูเขารวม

ขาราชการ  
พนักงานจางและ
ประชาชนได
แสดงความจง
ภักดีมหากษัตริย

สํานักปลัด อําเภอดาน
ชาง

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   382



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจิตอาสาพัฒนา
ในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติไทย

เพ่ือจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญของชาติไทย

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญของชาติไทย

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ผูเขารวม

เพ่ือใหเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีของทุก
คนและมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน
การทําความดี

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริม/
สนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใน
การพัฒนาทองถ่ิน

การเก็บขอมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือน

ไดขอมูลในการพัฒนา
ตําบล

สํานักปลัด

3 โครงการและกิจกรรม 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
100ป ธงชาติไทย

เพ่ือรับรูถึงความเปนมา
ของธงชาติไทย กฎหมาย
 และระเบียบที่เก่ียวกับ
การใช การชัก การ
ประดับ การแสดง และ
เคารพธงชาติไทย

จัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนแหง ไดรับรูถึงความเปนมา
ของธงชาติไทย 
กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวกับ การ
ใช การชัก การประดับ
 การแสดงและเคารพ

สํานักปลัด

6.2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   383



   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01/1

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

รวมทั้งสิ้น 15 49,157,280 20 52,324,200 18 56,118,000 24 66,149,500 25 57,653,000 102 281,401,980

18

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

โครงการพัฒนาที่นํามา
จากแผนพัฒนาหมูบาน

และแผนชุมชน
15 49,157,280 20 52,324,200 281,401,98056,118,000 24 66,149,500 25 57,653,000 102

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      384



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการเจาะบอบาดาล

 เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ หมูที่ 2 บาน
หนองเปาะ

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค - 
บริโภคอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

175,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค - 
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

2  ปรับปรุงหอกระจายขาว
 หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

 เพ่ือปรับปรุงหอ
กระจายขาวใหเกิด
ความสมบูรณในการ
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงหอกระจาย
ขาว หมูที่ 2 บานหนอง
เปาะ

100,000 จํานวนแหง  ประชาชน
ไดรับขาวสาร
อยางทั่วถึงการ
ประชาสัมพันธ
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    385



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

3  โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานทุงนาตาปน - บาน
บอทอง ตอนที่ 1 หมูที่ 
3 บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 

เมตร ยาว 344 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 688

 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

    420,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

4  โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานทุงนาตาปน - บาน
บอทอง ตอนที่ 2 หมูที่ 
3 บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 

เมตร ยาว 344 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 688

 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

   420,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    386



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานปาเปย - บานนาย 
กอย แสนสี หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 300 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     168,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

6  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายพุน้ําขาว ถึง เขาเรือ
 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 790 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 3,160 

ตร.ม.

  1,500,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    387



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

7  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายบานนายมหา กาฬ
ภักดี ถึง ถนนลาดยางพุ
น้ําขาว หมูที่ 4 บานพุ
น้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,000 

ตร.ม.

   950,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

8  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
ทางแยกพุน้ําขาว ถึง 
บานนายแกวหมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,400 

ตร.ม.

  1,200,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    388



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

9  โครงการกอสรางหนา
ฝาย บริเวณลําหวยหุบ
ปาเปง จุดที่ 1 หมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําให
มีการเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

10  โครงการกอสรางหนา
ฝาย บริเวณลําหวยหุบ
ปาเปง จุดที่ 2 หมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําให
มีการเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    389



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

11  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากบานนางวรรณ - 
ถนนใหญบานนายสุชาติ
 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,040 

ตร.ม.

  1,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

12  ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 6 

บานหนองผือ

 เพ่ือปรับปรุงศาลา
เอนกประสงคใหเกิด
ความสมบูรณในการ
ใชสถานที่ จัด
กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 6 

บานหนองผือ

400,000 จํานวนแหง  ประชาชน
ไดรับประโยชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    390



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

13  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายโปงคอม - 
เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 
หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
13,200  ตร.ม.

  9,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

14  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลํา
หวยเมทวีป ตอนที่ 1 

หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

   470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    391



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

15  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลํา
หวยเมทวีป ตอนที่ 2 

หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

16  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลําหวย
ใหญ ตอนที่ 1 หมูที่ 7 

บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    392



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

17  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลําหวย
ใหญ ตอนที่ 2 หมูที่ 7 

บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

18  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลํา
หวยขาวหลาม ตอนที่ 1
 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

   470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    393



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

19  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลํา
หวยขาวหลาม ตอนที่ 2
 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

20  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลํา
หวยขาวหลาม ตอนที่ 3
 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    394



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

21  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานโปงคอมใต - ลํา
หวยขาวหลาม ตอนที่ 4
 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

22  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนลาดยาง 3086 - 

บานนายพนม ภูฆัง หมูที่
 7 บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 600 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     348,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    395



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

23  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทรัพยสุบิน ตอนที่ 1 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 795 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

477,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

24  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทรัพยสุบิน ตอนที่ 2 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 795 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

477,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    396



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

25  โครงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คุมหวยผาก หมูที่ 8 

บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

480,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

26  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คุมหวยพลู หมูที่ 8 บาน
วังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 330 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

198,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    397



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

27  โครงการกอสรางหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 9 บานปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร

600,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

28  โครงการกอสรางศูนย
การเรียนรู หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

 เพ่ือใหประชาชนได
จัดกิจกรรมสําหรับ
หมูบาน

 โครงการกอสรางศูนย
การเรียนรู หมูที่ 9

2,800,000 จํานวนแหง  เพ่ือให
ประชาชนไดจัด
กิจกรรมสําหรับ
หมูบาน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    398



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

29  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ จุดที่ 1 หมูที่ 9
 บานปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

30  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ จุดที่ 2 หมูที่ 9
 บานปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    399



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

31  โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดใหญ หมูที่ 
9 บานปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ

3,000,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

32  โครงการกอสรางหนา
ฝาย บริเวณลําหวยลื่น 
หมูที่ 9 บานปรักประดู

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําให
มีการเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    400



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

33  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบานนางคํา บัว
แกว ถึง บริเวณบานนาง
ขวัญดาว บัวแกว หมูที่ 
10 บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 242 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 726 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

435,600  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

34  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายสด ภูผา ถึง ลํา
หวยกระเสียว ตอนที่ 1 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

   480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    401



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

35  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายสด ภูผา ถึง ลํา
หวยกระเสียว ตอนที่ 2 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     480,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

36  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายสด ภูผา ถึง ลํา
หวยกระเสียว ตอนที่ 3 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 400 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     240,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    402



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

37  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางกัญญา กาฬภักดี
 ถึง บานนางเนาว น้ํา
จันทร หมูที่ 10 บานดง
ปอ

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 540 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

   310,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

38  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรนายสิงห 
อางทอง ถึงบานนาง
ประภัสสร อุตสาหะ หมู
ที่ 11 บานชลประทาน
เทพนิมิต

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

432,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    403



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

39  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางทอง สุนทรนุ
ภาพ หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 90 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

       53,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

40  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนายภวัต นาคปาน
เสือ หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 26 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 78 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     45,200 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    404



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

41  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางสะออน จําปา
เทศ หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 32 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 96 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

       55,680 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

42  โครงการไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย (โซ
ลาเซลล) หมูที่ 11 บาน
ชลประมานเทพนิมิต

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    405



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

43  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 11 บานชลประทาน
เทพนิมิต

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

44  โครงการกอสรางหนา
ฝายก้ันน้ําแบบกรม
ชลประทาน บริเวณที่ดิน
นายสมศักดิ์ หอมสุวรรณ
 หมูที่ 12 บานหนองอี
นาค

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําให
มีการเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

1,500,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับ
เพาะปลูกในฤดู
แลง

 กรม
ชลประทาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    406



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

45  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากที่ดินนางน้ําช้ืน 
จันทรสวาง ถึง ที่ดินของ
นางวิไลวรรณ เกตุแกว 
หมูที่ 12 บานหนองอี
นาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
12,500 ตร.ม.

  3,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

46  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากถนนลาดยาง ถึง 
ที่ดินของนางกัน แยม
นอย หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
10,000 ตร.ม.

  2,400,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    407



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

47  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากถนนลาดยาง ถึง 
ที่ดินของนายเกษม บาง
สูง หมูที่ 12 บานหนอง
อีนาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
5,000 ตร.ม.

  1,700,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

48  โครงการซอมแซมถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
สายนายพยอม สะราคํา 
หมูที่ 12 บานหนองอี
นาค

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,800 

ตร.ม.

980,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    408



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

49  โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายโปงคาง หมูที่ 13 

บานโปงคาง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตาราง
เมตรไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

480,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

50  โครงการไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย (โซ
ลาเซลล) หมูที่ 13 บาน
โปงคาง

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน      385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    409



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

51  โครงการกอสรางระบบ
ประปาแบบถังแรงดัน
และอุปกรณ  หมูที่ 13

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 โครงการกอสราง
ระบบประปาแบบถัง
แรงดันและอุปกรณ  
หมูที่ 13

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

52  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือผลิตประปาพรอม
อุปกรณ หมูที่ 15 บาน
หินลาด

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    410



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

53  โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําซอยพุมพฤกษ 
จากบานนายเวกย พุม
พฤกษ ถึงบานนางสาว
ประคอง ผองฉวี หมูที่ 
15 บานหินลาด

 เพ่ือใหมีไฟฟาใชมี
แสงสวาง

 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา

300,000 จํานวนตน  ประชาชนใน
หมูบานมีไฟฟาใช

 กองชาง

54  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนายเดช  ดาวลอย 
ถึง บานนายนา หมวดผา
 หมูที่ 15 บานหินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 300 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

    175,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    411



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

55  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนายเวกย พุมพฤกษ
 ถึง บานนางสาวประคอง
 ผองฉวี หมูที่ 15 บาน
หินลาด

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

   470,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

56  โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 15 บานหินลาด

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 15

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    412



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

57  โครงการกอสรางระบบ
ประปาถังแชมเปญและ
ถังกรอง หมูที่ 16 บาน
หนองแก

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอแก
การอุปโภค-บริโภค  
ของประชาชน

 ระบบประปาถังแชม
เปญ 1 แหง ขนาด 12

 ลูกบาศกเมตร

450,000 จํานวนแหง  เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - 
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

58  โครงการเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตรพรอม
อุปกรณ หมูที่ 16 บาน
หนองแก

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    413



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

59  โครงการไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย (โซ
ลาเซลล) หมูที่ 16 บาน
หนองแก

เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตยและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน      462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

60  โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 17 บานทุงดินดํา

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป
แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    414



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

61  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางประทุม เมฆฉาย
 - คสล.สถานีสูบน้ํา หมูที่
 17 บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 450 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     270,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

62  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางประทุม เมฆฉาย
 ถึง โรงสูบน้ํา ตอนที่ 2 

หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 450 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     263,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    415



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

63  โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค หมูที่
 18 บานใหมหนองมะ
สังข

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค หมู
ที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

64  โครงการทอสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร  หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการน้ําเพ่ือ
การเกษตร หมูที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    416



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

65  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประปาหมูบาน หมูที่ 19

 บานทรัพยศิลา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 900 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

540,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

66 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหอถังเหล็กเก็บ
น้ํารูปทรงแชมเปญ 
พรอมอุปกรณ หมูที่ 19

 บานทรัพยศิลา

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปแชมเปญ
 ขนาด 15 ลูกบาศก
เมตร

450,000 จํานวนแหง สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    417



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

67  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
 คอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานนายสวงษ ตอนที่ 4
 หมูที่ 20 บานโปงขอย
สมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตรหนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 825 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

495,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

68  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
 คอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมสาย
บานนายสวงษ ตอนที่ 5
 หมูที่ 20 บานโปงขอย
สมอทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตรหนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 825 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

495,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    418



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

69  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางช่ืน ถึงบานนาย
ขวัญ ปรางเทศ หมูที่ 20

 บานโปงขอยสมอทอง

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 400 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

     232,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

70  โครงการกอสรางหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม
เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปแชมเปญ
 ขนาด 12 ลูกบาศก
เมตร

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    419



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

71  โครงการไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย (โซ
ลาเซลล) หมูที่ 21 บาน
หวยถํ้า

 เพ่ือใชพลังงาน
แสงอาทิตย และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน     464,000  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให
ประชาชนไดใช
และสามารถ
ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

72  โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
บริเวณหนาบานนายอัน 
มาดี หมูที่ 21 บานหวย
ถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
บริเวณหนาบานนายอัน
 มาดี หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    420



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

73  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก
ดอยปุย หมูที่ 21 บาน
หวยถํ้า

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,000 

ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

  1,164,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

74  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
พุหวาย หมูที่ 21 บาน
หวยถํ้า

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
 ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 900 ตาราง
เมตร ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนที่

540,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร  การ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    421



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผานมา

75  โครงการตูน้ําหยอด
เหรียญ ประจําหมูบาน 
หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

 เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 โครงการตูน้ําหยอด
เหรียญ ประจําหมูบาน 
หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  เพ่ือใหคนใน
ชุมชนไดมีน้ํา
สะอาดไวดื่มกิน
อยางเพียงพอ 
ไมตองซ้ืน้ําดื่มที่
ราคาแพง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    422



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

2  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา บานนายสุ
ชาติ - บานนายสปน 
ตอนที่ 1 หมูที่ 5 บาน
ดอนประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา
ยาว 160 เมตร

     485,000 จํานวนความ
ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

 กองชาง

3  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา บานนายสุ
ชาติ - บานนายสปน 
ตอนที่ 2 หมูที่ 5 บาน
ดอนประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา
ยาว 110 เมตร

  330,000 จํานวนความ
ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

 กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    423



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ศาลา
เอนกประสงค - สี่แยก
บานนางสมจิต ตอนที่ 
1 หมูที่ 5 บานดอน
ประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา
ยาว 160 เมตร

     485,000 จํานวนความ
ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

 กองชาง

5  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ศาลา
เอนกประสงค - สี่แยก
บานนางสมจิต ตอนที่ 
2 หมูที่ 5 บานดอน
ประดู

เพ่ือบรรเทาน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา
ยาว 160 เมตร

  485,000 จํานวนความ
ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    424



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

6  โครงการวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
 บริเวณสี่แยกปรัก
ประดู หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

เพ่ือใหระบายน้ํา
ทิ้งในชวงน้ําหลาก
ไดคลองตัว

 วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก บริเวณสี่แยก
ปรักประดู

  1,000,000 จํานวนความ
ยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

7  โครงการวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 9 

บานปรักประดู

เพ่ือระบายน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

 1แหง      485,000 ความยาวทอ  ไมเกิดน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

 กองชาง

8 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหมูที่ 20 

บานโปงขอยสมอทอง

เพ่ือระบายน้ํา
ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง
ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    425



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการขุดลอก

หนาฝาย หมูที่ 2 

บานหนองเปาะ

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

2  โครงการขุดลอก ลํา
หวยวังน้ําเขียว หมูที่
 8 บานวังน้ําเขียว

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

3  โครงการขุดลอก ลํา
หวยหนองพังพวย 
หมูที่ 9 บานปรัก
ประดู

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมี
การเพียงพอแกการทํา
การเกษตรและใช
ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
ในฤดูแลง

 กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    426



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4  โครงการขุดลอกลํา
หวย ตอจากเดิมที่ดิน
ของนายสมบัติ ภูฆัง 
ถึงที่ดินนายสมุด ทอง
อินทร  หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภค และ
การเกษตรให
เพียงพอแกประชาชน

 ขนาดหวยปากกวาง 15 

ม. ยาว 1,700 ม.

ปริมาตรดินขุด 22,100 

ลบ.ม.

1,200,000 จํานวนแหง  มีน้ําใชใน
การเกษตร

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    427



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจง
 หมูที่ 2 - 21

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายของ
ประชาชนและ
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

จัดซ้ือเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง

600,000 600,000 600,000  600,000  600,000   จํานวน
เครื่องออก
กําลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง และใช
เวลาใหเกิด
ประโยชนและ
เหมาะสม

 กองสาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    428



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือกลอง 

cctv พรอมติดตั้ง เพ่ือ
ลดอาชญากรรม อุบัติเหตุ
 และปญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ตําบลดานชาง

เพ่ือลดปญหา
อาชญากรรมที่
เกิดข้ึนในเขต
พ้ืนที่ตําบลดานชาง

จัดซ้ือกลอง cctv 

พรอมติดตั้งในพ้ืนที่
ตําบลดานชาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
กลองที่ติดตั้ง

ลดปญหา
อาชญากรรม 
อุบัติเหตุ และยา
เสพติดที่เกิดข้ึนใน
เขตพ้ืนที่ลดนอยลง

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    429



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาอาง

เก็บน้ําหวยสีเสียด
ใหญเปนแหลงเก็บน้ํา
 เพ่ือการเกษตรกรรม
และแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษธรรมชาติ

เพ่ือเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศ เพ่ือการ
เกษตรกรรม และเพ่ือ
เปนแหลงอุปโภค
บริโภค

ปรับภูมิทัศนบริเวณ
อางเก็บน้ํา

43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 การพัฒนา
แหลง
ทองเที่ยว

บริเวณอางเก็บ
น้ําหวยซัดสีเสียด
ใหญไดรับการ
ปรับปรุงและเปน
แหงทองเที่ยวและ
เปนแหลงเกษตร
กรม

สํานักปลัด/

กองชาง/กรม
ชลประทาน

    2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    430



   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01/2

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 49 158,828,000 49 158,828,000 49 158,828,000 49 158,828,000 49 158,828,000 245 794,140,000

รวม 49 158,828,000 49 158,828,000 49 158,828,000 49 158,828,000 49 158,828,000 245 794,140,000

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
3.2. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 43,000,000 1 43,000,000 1 43,000,000 1 43,000,000 1 43,000,000 5 215,000,000

รวม 1 43,000,000 1 43,000,000 1 43,000,000 1 43,000,000 1 43,000,000 5 215,000,000

รวมทั่งส้ิน 50 201,828,000 50 201,828,000 50 201,828,000 50 201,828,000 50 201,828,000 250 1,009,140,000

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      431



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายศาลใหญ
 - บานบอทอง หมูที่ 2 
บานหนองเปาะ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
9,600 ตารางเมตร

7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

2  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานเขาวัง หมูที่ 3
 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
12,800 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    432



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานโปง
วิว ถึงบานวังโปง หมูที่ 
3 บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,920 ตารางเมตร

  1,344,000   1,344,000   1,344,000   1,344,000   1,344,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

4  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายชุมชน
จีน (บานผูชวยสุวัฒน) 
หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
5,500  ตารางเมตร

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ความยาว
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    433



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling  สายบาน
เขาวัง หมูที่ 3 บานทุง
นาตาปน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 5,750 ตารางเมตร

4,715,000 4,715,000 4,715,000 4,715,000 4,715,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

6  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานพุ
น้ํารอน - บานหนอง
กระดี่ หมูที่ 4 บานพุน้ํา
รอน

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
8,500 ตารางเมตร

6,850,000 6,850,000 6,850,000 6,850,000 6,850,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    434



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7  โครงการกอสรางถนน
ดินลงลูกรังบดอัดแนน 
จากบานนางวรรณ - 
ถนนใหญบานนายสุชาติ
 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,040 ตารางเมตร

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

8  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายไหแตก 
หมูที่ 6 บานหนองผือ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    435



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายโปงคอม
 - เขตติดตอ จ.
กาญจนบุรี หมูที่ 7 
บานโปงคอม

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
13,200 ตารางเมตร

  9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

10  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบาน
หนองอีนาค หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,250 ตารางเมตร

3,485,000 3,485,000 3,485,000 3,485,000 3,485,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    436



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling  สายบาน
หนองอีนาค หมูที่ 12 
บานหนองอีนาค

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,660 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 8,300 ตารางเมตร

7,055,000 7,055,000 7,055,000 7,055,000 7,055,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

12  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานเขา
ชองคับ – บานประดู
เหลี่ยม หมูที่ 14 บาน
เขาชองคับ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,740 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
8,700 ตารางเมตร

7,450,000 7,450,000 7,450,000 7,450,000 7,450,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    437



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling สายบาน
เขาชองคับ หมูที่ 14 
บานเขาชองคับ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,670 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 8,350 ตารางเมตร

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

14  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานหิน
ลาด หมูที่ 15 บานหิน
ลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
15,000 ตารางเมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    438



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling สายบาน
หินลาด หมูที่ 15 บาน
หินลาด

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 5,000 ตารางเมตร

4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

16  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง ถึง
บานนางสุมณฑา นุชย
บุตร หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 14 เมตร
 ยาว 1,040 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,160 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    439



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

17  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายหนา
โรงเรียนดอนประดู หมู
ที่ 18 บานใหมหนอง
มะสังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,690 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
8,450 ตารางเมตร

8,281,000 8,281,000 8,281,000 8,281,000 8,281,000 ความยาว
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

18  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling  สายบาน
ใหมหนองมะสังข หมูที่
 18 บานใหมหนองมะ
สังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 940 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 4,700 ตารางเมตร

3,995,000 3,995,000 3,995,000 3,995,000 3,995,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    440



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place
 Recycling  สายบาน
โปงขอยสมอทอง หมูที่
 20 บานโปงขอยสมอ
ทอง

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 590 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 2,950 ตารางเมตร

2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000  จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    441



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20  โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายวัดเขาวัง ถึง
เข่ือนกระเสียว หมูที่
 3 บานทุงนาตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว  680 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,080 ตารางเมตร

  3,060,000   3,060,000   3,060,000   3,060,000   3,060,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

21  โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายบานทุงนาตาปน
 หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

  ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
6,650 ตารางเมตร

  4,300,000   4,300,000   4,300,000   4,300,000   4,300,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    442



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

22  โครงการซอมสราง
ถนนลาดยาง สาย
บานพุน้ําขาว หมูที่
 4 บานพุน้ํารอน

เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,163 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
6,978 ตารางเมตร

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 จํานวน
ความยาว

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

23  โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก คอนกรีต 
Pavement In - 
Place Recycling  
สายดงปอ หมูที่ 10
 บานดงปอ

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 5,760 ตารางเมตร

3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    443



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

24  โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก คอนกรีต 
Pavement In - 
Place Recycling  
สายบานใหมหนอง
มะสังข หมูที่ 18 
บานใหมหนองมะ
สังข

 เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสงให
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดรับความ
สะดวก

 ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
 6,400 ตารางเมตร

3,910,000 3,910,000 3,910,000 3,910,000 3,910,000  ความยาว 
ของถนน

 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  การ
คมนาคมขนสงมี
ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    444



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการกอสราง

ระบบประปา 3 
หมูบาน หมูที่ 9 
บานปรักประดู

 เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาใหเพียงพอ
แกการอุปโภค-
บริโภค  ของ
ประชาชน

 1 แหง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนความ
ยาว

 เพ่ือพัฒนา
น้ําประปาให
เพียงพอแกการ
อุปโภค - บริโภค
ของประชาชน

 กองชาง

26  โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน
 แบบบาดาลขนาด
ใหญ หมูที่ 9 บาน
ปรักประดู

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    445



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

27  โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน
 แบบบาดาลขนาด
ใหญ หมูที่ 19 บาน
ทรัพยศิลา

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ 
และทั่วถึง

 กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    446



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม.  
ถังเก็บน้ําบนดิน  30 ลบ.
ม. บริเวณบานหนองเปาะ
หมูที่ 2

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

29 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม.  
ถังเก็บน้ําบนดิน  30 ลบ.
ม.  บริเวณบานทุงนาตา
ปนหมูที่ 3

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

  จํานวน 1 แหง 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    447



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

30 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี  10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานเขาวัง หมูที่
 3

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

31 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี10 ลบ.ม./ ชม.ถัง
เก็บน้ําบนดิน 100 ลบ.ม. 
 บริเวณบานบอทองหมูที่ 3

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    448



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

32 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานพุน้ํารอน 
หมูที่ 4

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

33 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานโปงคอม 
หมูที่ 7

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    449



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

34 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานวังน้ําเขียว 
หมูที่ 8

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานปรักประดู
หมูที่ 9

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    450



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

36 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม.  
ถังเก็บน้ําบนดิน  30 ลบ.
ม. บริเวณบานชลประทาน
เทพนิมิตหมูที่ 11

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

37 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานหนองอีนาค
 หมูที่ 12

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    451



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

38 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานโปงคางหมูที่
 13

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

39 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานเขาชองคับ 
หมูที่ 14

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    452



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

40 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานหินลาด หมู
ที่ 15

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

41 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานทุงดินดําหมู
ที่ 17

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    453



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

42 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม. 
ถังเก็บน้ําบนดิน  50 ลบ.
ม. บริเวณบานทรัพยศิลา
หมูที่ 19

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 1,391,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

43 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม.  
ถังเก็บน้ําบนดิน  30 ลบ.
ม. บริเวณ บานโปงขอย
สมอทอง หมูที่ 20

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    454



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

44 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานขนาดใหญ
คลีนวารี 10 ลบ.ม./ ชม.  
ถังเก็บน้ําบนดิน  30 ลบ.
ม. บริเวณบานหวยถํ้า หมูที่
 21

 เพ่ือประชาชนมีคุ
ภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก
หมูบานมีน้ําสะอาด
ใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

 จํานวน 1 แหง 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    455



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการกอสราง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปรักประดู หมูที่
 9

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
ศพด.เรียนรู

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนศูนย ศพด.ได
มาตรฐานและเด็ก
เล็กไดรับความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

46 โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทาน
เทพนิมิต หมูที่ 11

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
ศพด.เรียนรู

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนศูนย ศพด.ได
มาตรฐานและเด็ก
เล็กไดรับความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

47 โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดอน
ประดู หมูที่ 18

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
ศพด.เรียนรู

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนศูนย ศพด.ได
มาตรฐานและเด็ก
เล็กไดรับความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    456



แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

48 โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองอีนาค 
หมูที่ 12

เพ่ือรองรับเด็ก
เล็กที่มีจํานวน
มากข้ึน

กอสรางอาคารตามแบบ 
สถ.ศพด.1แบบตอก
เสาเข็ม

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนแหง สามารถรองรับ
เด็กไดมากข้ึน

กองการศึกษา /
กองชาง

49 โครงการกอสราง
โรงเรียนอนุบาล
บานหนองอีนาค 
หมูที่ 12

เพ่ือรองรับเด็ก
เล็กที่มีจํานวน
มากข้ึน

กอสรางอาคารตามแบบ 
สถ.ศพด.1แบบตอก
เสาเข็ม

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนแหง สามารถรองรับ
เด็กไดมากข้ึน

กองการศึกษา /
กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    457



แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาอาง

เก็บน้ําหวยสีเสียด
ใหญเปนแหลงเก็บ
น้ํา เพ่ือการ
เกษตรกรรมและ
แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษธรรมชาติ

เพ่ือเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
ระบบนิเวศ เพ่ือ
การเกษตรกรรม 
และเพ่ือเปนแหลง
อุปโภคบริโภค

ปรับภูมิทัศนบริเวณอาง
เก็บน้ํา

43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 การพัฒนา
แหลง
ทองเที่ยว

บริเวณอางเก็บน้ํา
หวยซัดสีเสียดใหญ
ไดรับการปรับปรุง
และเปนแหง
ทองเที่ยวและเปน
แหลงเกษตรกรม

สํานักปลัด/
กองชาง/กรม
ชลประทาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3.2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลดานชาง    458



แบบ ผ.03

เปาหมาย
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส
ใชสําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร All in
 one สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 17,000 กองสาธารณสุข

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

ใชสําหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร All in
 one สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 23,000 กองสาธารณสุข

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

ใชสําหรับพิมพ
เอกสาร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 2

15,000 15,000 กองสาธารณสุข

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

ใชสําหรับสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 1 Kva

8,500 8,500 8,500 8,500 กองสาธารณสุข

5 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

มีครุภัณฑพรอมใช
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
๑ ตัน กระบอกสูบไมนอย
กวา 2400 ซีซี  แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

854,000 กองสาธารณสุข

6 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

มีครุภัณฑพรอมใช
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ (ขนาด ๖ 
ตัน ๖ ลอ ) แบบอัดทาย

2,400,000 กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   459



แบบ ผ.03

เปาหมาย
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

มีครุภัณฑพรอมใช
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ(ขนาด ๑  
ตัน )

950,000 950,000 กองสาธารณสุข

8 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

มีครุภัณฑพรอมใช
ปฏิบัติงาน

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ)

1,000,000 กองสาธารณสุข

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

มีครุภัณฑพรอมใช
ปฏิบัติงาน

รถพยาบาล (รถตู) 2,500,000 กองสาธารณสุข

10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

 เพ่ือใชตัดหญาขาง
ถนน บริเวณไหลทาง
 เพ่ือการสัญจร
สะดวกสบายลด
อุบัติเหตุ

 รถตัดหญาไหลทาง 2,500,000 กองชาง

11 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค - 
บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ปมน้ําบาดาล (ปมซับ
เมอรส) 2 แรงมา

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   460



แบบ ผ.03

เปาหมาย
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

12 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค - 
บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ปมน้ําบาดาล (ปมซับ
เมอรส) 1.5 แรงมา

69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 กองชาง

13 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  เพ่ือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ
 และทั่วถึง

 ภาชนะเก็บน้ํา 2,500 
ลิตร 50 ใบ

400,000 400,000 กองชาง

14 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง  เพ่ือใชตบดิน
ซอมแซมถนน

 เครื่องตบดิน จํานวน 1 
เครื่อง

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   461



แบบ ผ.03

เปาหมาย
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

15 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

กลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขาย

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 สํานักปลัด

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

เพ่ือเพ่ิมความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ตูเก็บเอกสาร บานเลื่อน
กระจก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ

18 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือใหเด็กเล็กไดมี
เครื่องเลนไวเสริม
พัฒนาการทางดาน
รางกายอารมณ

ครุภัณฑเครื่องเลนเด็ก 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
อบต.ดานชาง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง   462



  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 463 

 

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนน ตามเกณฑท่ี
กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสรจ็ภายในหกสิบวนั 
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย  
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
5 คะแนน  
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   (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

   พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 
   คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรือเปน

แบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 

เปนไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต (เชน จะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี ้ว า องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตำบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจำเปน

ที่จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังที่กลาว
มาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท 
เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้ง
ผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อำนาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ ่นและขาราชการทองถ่ินจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐที่มีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอำนาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ด ังนั ้น ผ ู ท ีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝาย
ควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.
และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไม
ทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถิ่นใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึง

 

องคการ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology
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ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถิ่นก็ตองเปนหนาท่ี
ของขาราชการทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ิน
นั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง 

 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เมื ่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทำใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองใน
สิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของ
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของการ
แจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึง
อาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลา
ของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนที่พ่ึง
แหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจที่จะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละ

พื้นที่ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บาง
พื้นที่อาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เปนสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาด
ความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผู บริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกำหนด
นโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
กอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมทองถิ่นมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเปนที่จะตอง
เขาใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสูทองถิ่นที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถิ่นยุค
ปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนท่ี
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคู
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจำ เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทำเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่จำเปนและเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสาร
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บรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถิ่นใหความสำคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทาง
อินเตอรเน็ตอยูเปนประจำ ก็จะนำมาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  

 

 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพ่ือนำไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการ
พัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
 

2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมีผลประโยชน อำนาจตอรองตางๆ กับคู
คาไดมากข้ึน และการนำเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไว
ไมลดภาษีนำเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC 
เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจำนวน 6 ยุทธศาสตร 

ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเขา
มาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจำเปน เปนตน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การ โดยอาจจะใชมาตรการทางกฏหมายควบคุมแนวทางในการอนุรักษอยางยั่งยืนมี 3 แนวทางดังนี้ 

1. การใหการศึกษา คือการสอนใหเขาใจถึงหลักการ วิธีการอนุรักษ มีจริยธรรมเกิดสำนักและรวมในการ
อนุรักษ 

2. การใชเทคโนโลยีในการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชน 
3. การใชกฎหมายควบคุมเปนวิธีการสุดทายในการดำเนินการการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตอสิ่งท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และใหประโยชนตอมนุษย   
สาธารณสุข 

 ปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไมพน โรคติดตอที่สำคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 
ไขหวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเที่ยว มีความ
เสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยให
ความสำคัญกับกลุมอาชีพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจะท่ีเดินทางมาในพ้ืนท่ี โดยจะสงผลให
ระบบเศรษฐกิจของหมูบาน ตำบลอยูในระดับดี  ประชาชนก็จะอยูดีกินดีดวย 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดเริ ่มตนสนับสนุน สงเสริมใหการสนับสนุนงบประมาณในการจางครู
ชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษใหกับ โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำรองไปสูโครงการอื่นๆในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น เชน 

อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน 
ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการ
สรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ี
เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาว
มุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 
  กีฬา 

สงเสริมใหประชาชนในเขตพ้ืนตำบลดานชาง ไดเลนกีฬาท่ีเปนสากล เพราะกีฬาเปนแหลง 
ศักยภาพสำคัญในการเสริมสราง และเรงใหการพัฒนาและสันติภาพเปนไปไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับเปาหมายการพัฒนา  
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ตองใหความสำคัญกับการคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
โดยเนนใหกับบุคคลอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม  ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหากับสังคมเปนชีวิตท่ีมี
ความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตท่ีชอบธรรม  สอดคลองกับสภาพแวดลอม  คานิยมของสังคม 
สามารถแกไขปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูและตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจาก
ชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานในไทยมากข้ึน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดานการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทำนิติกรรมตางๆซ่ึง
เก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบำรุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจำตองพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 
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