
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
danchangspb.go.th/home/ขอมูลพื้นฐาน/สภาพทั่วไปและขอมูลพื้-2/

สภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐาน

ดานกายภาพ
ทีต่ัง้ของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

องคการบรหิารสวนตําบลดานชาง เป็นองคการบริหารสวนตําบล 1 ใน 7
จํานวนองคการบรหิารสวนตําบลของอําเภอดานชาง 
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอดานชาง  หางจากที่ตั้งที่วาการอําเภอดานชาง  ประมาณ 
25   กิโลเมตร  และอย

ู
ห างจากตัวจังหวัดสพุรรณบรุ ี ประมาณ  96 กิโลเมตร 

การเดินทางโดยรถยนตสวนตัว หรอืรถยนต โดยสารสายดานชาง   –   กาญจนบรุ ี 
ใชเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086

ทิศเหนือ  ติดตอกับพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลนิคมกระเสียว
และตําบลหนองมะค าโมง
ทิศใต   ติดต อกับอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสพุรรณบรุี และอําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบรุี
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง 
อําเภอด านชาง   เขตอําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสพุรรณบรุี และเขต
อําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบรุี  
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลองคพระ อําเภอด านชาง 
จังหวัดสพุรรณบรุี
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ลักษณะภูมปิระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่ราบลุมประมาณ  20%   และมีเน้ือที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาประมาณ  80% 
ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมอิากาศ  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี   3   ฤดู  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
35.71    องศาเซลเซยีส
ลักษณะของดิน สภาพดินโดยทั่วไปจะเป็นดินปนทรายไมสามารถเก็บน้ําได

ลักษณะของแหลงนํ้า
ลําน้ํา, ลําหวย   จํานวน   5   แหง/สาย
บึง, หนอง และอื่น ๆ  จํานวน  30 แหง

ลักษณะของไมและป าไม         
สวนใหญเป็นพื้นที่ของกรมปาไม ประมาณรอยละ 75 %

ดานการเมอืง/การปกครอง
เขตการปกครอง

จํานวน  20 หม
ู
บาน

การเลือกตัง้
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจํานวน 20 หม

ู
บาน จะมีการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบรหิารสวนตําบล)  จํานวน  1  คน
สมาชิกสภาทองถิ่น หม

ู
บานละ 2 คน จํานวน 20 หม

ู
บาน  รวมเป็นจํานวน  40 คน

การเลือกตั้ง  แบงออกเป็น  1  เขต   23 หนวย
ประชากร

ขอมูลเกีย่วกับจํานวนประชากร
จากขอมูลมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น   13,743  คน แยกเป็นชาย 6,759 คน หญิง 6,984
คน
ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย  90  คน  / ตารางกิโลเมตร

หมูที่ หม
ู
บาน ชาย หญิง รวม

2 บานหนองเปาะ 277 283 560

3 บานนาตาป่ิน 900 972 1,872

4 บานพุน้ํารอน 570 594 1,164

5 บานดอนประด
ู

406 408 814

6 บานหนองผือ 261 260 521

7 บานโป งคอม 451 439 890

8 บานวังน้ําเขียว 364 352 716

9 บานปรักประด
ู

268 275 543

10 บานดงปอ 589 621 1,210

11 บานชลประทานเทพนิมิต 454 528 982

12 บานหนองอีนาค 349 351 700

13 บานโป งคาง 228 216 444
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14 บานเขาชองคับ 154 163 317

15 บานหินลาด 71 73 144

16 บานหนองแก 255 220 475

17 บานท
ุ
งดนิดํา 220 225 445

18

บ



าน

ใหมหนองมะสังข 265 402 767

19 บานทรัพยศิลา 96 96 192

20 บานโป งขอยสมอทอง 254 267 521

21 บานหวยถํ้า 227 239 466

ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอาย ุ นอยกวา 1 ปี  จํานวน 147  คน
ชวงอาย ุ 1-59  ปี   จํานวน 11,496 คน
ชวงอาย ุ60-100 ปี  จํานวน 2,042  คน

สภาพทางสังคม
การศึกษา

โรงเรยีนประถมศึกษา     จํานวน   7 แหง  ประกอบดวย

โรง

เรยีนวัดดอนประด
ู

โรงเรียนสวนปาองคพระ
โรงเรยีนวัดหนองเปาะ
โรงเรียนบานโป งคอม
โรงเรยีนบานหนองผือ
โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
โรงเรียนบานนาตาป่ิน

โรงเรยีนมัธยมศึกษาขยายโอกาส   จํานวน           1        แหง ประกอบดวย
โรงเรียนบานพุน้ํารอน

ศนูยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรยีน  5  แหง ประกอบดวย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน
ศนูยพัฒนาเด็กเลก็โรงเรยีนวัดดอนประด

ู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต
ศนูยพัฒนาเด็กเลก็บานปรักประด

ู

ศนูยพัฒนาเด็กเลก็โรงเรยีนวัดหนองเปาะ
สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวน  3  แหง
รานขายยาแผนปัจจุบัน จํานวน   2  แหง
อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100

อาชญากรรม (ขอมูล : รอการประสานจาก สภ.ดานชาง)
ยาเสพติด

ในพื้นที่ตําบลดานชาง  มีผ
ู
ติดยาเสพติด    จํานวน  6 ราย (ไดรับการบําบัดแลว)

การสังคมสงเคราะห
มีผ
ู
ยากไร  ดอยโอกาส  จํานวน  200  คน
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ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนสง

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต  ทั้งภายในตําบลและระหวางตําบล  มีความสะดวกรวดเรว็ 
เน่ืองจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตําบลอยางตอเน่ือง 
โดยมีเสนทางที่สําคัญภายในตําบล  ดังน้ี

ถนนดินลงลกูรังและถนนลาดยางมะตอย ถนน คสล.เชื่อมตําบลหมูบาน   จํานวน  22
 สาย
ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086  ผานตําบลดานชาง – บอพลอย –
จังหวัดกาญจนบรุ ี
นอกจากน้ียังมีรถโดยสารประจําทางภายในตําบลคือรถสองแถวสายวังยาว–
มวงเฒาและรถประจําทาง สายดานชาง – กาญจนบุรีวิ่งใหบริการ

การไฟฟ า
ไฟฟาเขาถึงครบทั้ง 20  หม

ู
บาน

จํานวนประชากรที่ใชไฟฟาคิดเป็นรอยละ 99 ของประชากรทั้งหมดในตําบล
การประปา

ประปาหม
ู
บาน จํานวน 34 แหง

โทรศัพท
สวนใหญใชโทรศัพทมือถือสวนตัว  รอยละ 95

ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอําเภอดานชาง ตั้งอยู ตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง จังหวัดสพุรรณบรุ ี หางจากที่ทําการ อบต.ดานชาง ตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง จังหวัดสพุรรณบรุ ีไปทางทศิตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร จํานวน  1 
แหง (สาขาอําเภอดานชาง)
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ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร

ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชพีทําการเกษตรกรรม ไดแกการทําไร ออย
มันสําปะหลัง และขาวโพด โดยการประกอบอาชีพสามารถประมาณไดดังน้ี

ป

ลกูออย รอยละ 50  เปอรเซน็ต
ปลกูมันสําปะหลัง รอยละ  30 เปอรเซน็ต
ปลกูขาวโพด รอยละ 20 เปอรเซน็ต

การประมง
ตําบลดานชาง มีการประมงในการทําแพปลา ตั้งอยูที่ หมูที่ 17 ตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง จังหวัดสพุรรณบรุ ีรอยละ 1.41

การปศุสัตว
ตําบลดานชาง มีการปศสัุตว คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และการเลี้ยงสุกร ในทกุหม

ู
บานของ

ตําบลดานชาง อําเภอ ดานชาง จังหวัดสพุรรณบรุ ีรอยละ 0.04
การบรกิาร

รานเสรมิสวย จํานวน 5 แหง
การทองเทีย่ว 

พิพิธภัณฑชุมชนบานพุน้ํารอน  หมูที่ 4
เขื่อนหุบเขาวง   หมูที่  15  บานหนิลาด

อุตสาหกรรม

ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ไมมีอุตสาหกรรมในพื้นที่
การพาณิชยและกลุมอาชีพ

กลุมผาทอมือบานพุน้ํารอน หมูที่ 4
กลุมบานขนมชุมชนบานพุน้ํารอน หมูที่ 4
กล
ุ
มหัตถกรรมรากไม หมูที่ 6 บานหนองผือ

กล
ุ
มทําแสตนเลส หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

กล
ุ
มบานเรอืนไทย หมูที่ 14 บานเขาชองคับ

กล
ุ
มขนมทองมวนแกวเจาจอม หมูที่ 19 บานทรัพยศลิา

กล
ุ
มไมเศรษฐกิจโตเรว็ดานชาง หมูที่ 19 บานทรัพยศลิา

กล
ุ
มหัตถกรรมจักรสานแปลไมไผ หมูที่ 21 บานหวยถํ้า

แรงงาน
ราษฏรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชพีทําการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิน่ (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)
ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูที่ หม
ู
บ าน ชาย หญิง รวม

2 บานหนองเปาะ 277 283 560

3 บานนาตาป่ิน 900 972 1,872

4 บานพุน้ํารอน 570 594 1,164

5 บานดอนประด
ู

406 408 814

6 บานหนองผือ 261 260 521

7 บานโป งคอม 451 439 890

8 บานวังน้ําเขียว 364 352 716

9 บานปรักประด
ู

268 275 543
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10 บานดงปอ 589 621 1,210

11 บานชลประทานเทพนิมิต 454 528 982

12 บานหนองอีนาค 349 351 700

13 บานโป งคาง 228 216 444

14 บานเขาชองคับ 154 163 317

15 บานหินลาด 71 73 144

16 บานหนองแก 255 220 475

17 บานท
ุ
งดนิดํา 220 225 445

18 บานใหมหนองมะสังข 265 402 767

19 บานทรัพยศิลา 96 96 192

20 บานโป งขอยสมอทอง 254 267 521

21 บานหวยถํ้า 227 239 466

ขอมลูดานการเกษตร
ราษฏรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชพีทําการเกษตร

ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร
ลําน้ํา, ลําหวย จํานวน 5 แหง/สาย
บึง, หนอง และอื่น ๆ  จํานวน 30 แหง

ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  
มีระบบประปาบาดาลหม

ู
บาน  จํานวน  20  หม

ู
บาน
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ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถอืศาสนา

ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณรอยละ 90 
และนับถือศาสนาคริสต ประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

ประเพณีและงานประจําปี
ประเพณียกธง  จํานวน  3  หม

ู
บาน  ไดแก   หมูที่  4  บานพุน้ํารอน  หมูที่  5  บานดอนประด

ู

และหมูที่  18  บานใหมหนองมะสังข
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตําขนมจีนคูงานบุญพุทธศาสนาไทย
(วัดพุน้ํารอน)หมูที่4

ภูมิปัญญาทองถิน่ ภาษาถิน่
ภูมิปัญญาทองถิ่นที่โดดเดน คือ กลุมผาทอมือบานพุน้ํารอน  หมูที่ 4

ภาษาถิน่  คือ
ภาษาลาวครั่ง
ภาษาไทยกลาง  มีลักษณะโดดเดนของสําเนียงพูดที่เรียกวา “พูดเหนอ”

สินคาพื้นเมืองและของทีร่ะลึก
ผาทอมือ   หมูที่ 4
ขนมทองมวนแกวเจาจอม   หมูที่ 19

ทรัพยากรธรรมชาติ
นํ้า

ลําน้ํา, ลําหวยจํานวน 5  แหง/สาย
บึง, หนอง และอื่น ๆ จํานวน 30   แหง

ป าไม
ในพื้นที่สวนใหญอยูในเขตพื้นที่ป าไม (ปาสงวนแหงชาติ)

ภูเขา
ในพื้นที่เป็นที่ราบระหวางภูเขาโดยมีภูเขาและเทือกเขาสลับกันไป

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  สวนใหญมีความอุดมสมบูรณ  เป็นป าไมตามธรรมชาติ
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