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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 

  และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใชเปนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 มีความมุงหมายท่ีจะเรงเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือ

กับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสรางความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ี

เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคา

อยางยั่งยืน” 

  เพื่อใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) มีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดนำหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) มาจัดทำเปนแนวทางหรือกรอบของการแกไขแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566  ทั้งนี้ ใหดำเนินการแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  เพ่ือใหการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดดำเนินการ

แกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งท่ี 2/2566 ข้ึน และองคการบริหารสวนตำบลดานชาง

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 ขององคการบริหารสวน

ตำบลดานชาง ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาตำบลดานชางใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

 

               องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
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1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตำบลและ
เช่ือมโยงระหวางตำบล 
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       318 
1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       327 
1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       334 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.3 สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจน
สงเสริมการทองเท่ียวภายในตำบล 
 (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      335 
 

บัญชีครุภัณฑ               336  
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) (ฉบับปจจุบัน) 
 

 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเปน
แผนระดับท่ี ๒ ซ่ึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติและใชเปนกรอบสำหรับการจัดทำ
แผนระดับที่ ๓ เพื่อใหการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไวไดโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใชถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ สงผลใหกรอบระยะเวลา ๕ ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ เริ่มตน ณ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเปนระยะ ๕ ปที่สองของยุทธศาสตร
ชาติ ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ เพื่อให 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ ไดอาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 
 

 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผานการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอยางมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุมกัน บน
ฐานของความรู คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับสถานการณและเง่ือนไขระดับประเทศ
และระดับโลกทั้งในปจจุบันและอนาคตอันใกล และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ใหความสำคัญกับการเสริมสรางความสมดุลในมิติตาง ๆ ท้ังความ
สมดุลระหวางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเองไดอยาง
มั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหวางกลุมคนและพื้นที่ และความสมดุลทาง
ธรรมชาติเพื่อใหคนอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการ
องคาพยพตาง ๆ ของประเทศใหพรอมรับกับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตองอาศัยองคความรูทางวิชาการที่รอบดานและ
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พิจารณาดวยความรอบคอบ ควบคูกับการยึดถือผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง และมุงม่ันผลักดันให
การพัฒนาบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
 

 ๒. การสรางความสามารถในการ “ลมแลว ลุกไว” โดยมุงเนนการพัฒนาใน ๓ ระดับ ประกอบดวย   
๑) การพรอมรับ หรือ ระดับ “อยูรอด” ในการแกไขขอจำกัดหรือจุดออนที่มีอยู ซึ่งเปนผลใหประชาชนประสบ
ความยากลำบากในการดำรงชีวิตหรือทำใหประเทศมีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 
รวมถึงการสรางความพรอมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นใหสามารถฟนคืนสูภาวะปกติได
อยางรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปจจัยท่ีจำเปนเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง 
รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม และ ๓) การเปลี่ยนแปลง
เพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในมิตติาง 
ๆ เพื่อเสริมสรางความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหประเทศ
สามารถเติบโตไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

 ๓. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐาน
ของแนวคิด “ไมทิ้งใครไวขางหลัง” มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุม ทั้งในมิติของการมี
ปจจัยที่จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดลอมที่ดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมี
สุขภาพที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูที่ดี และ
การมุงสงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป 
 

 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยใหความสำคัญกับการ
ประยุกตใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหม และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษาความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การใหบริการและการบริโภคเพื ่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

 2.1 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใหสามารถกาวขามความทาทายที่เปน
อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จำเปนจะตองเรงแกไขจุดออนและขอจำกัดของประเทศท่ีมีอยู
เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท ทั้งจากภายนอก
และภายใน ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม
และทันทวงทีดวยเหตุนี ้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคา อยางยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการ
สรางการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทัน
พลวัตของโลกและเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการยกระดับ
กิจกรรมการผลิตและการใหบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ ้น โดยอยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงไดกำหนดเปาหมายหลักของการ
พัฒนา จำนวน ๕ ประการ ประกอบดวย 
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  2.1.๑ การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุงยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผานการผลักดันสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มโดยใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ท่ีตอบโจทยพัฒนาการของสังคมยุคใหมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พรอมทั้งใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของภาคการ
ผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 
  2.1.๒ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม มุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับโลกยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรมและคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมและเรงรัดการเตรียมพรอมกำลังคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเอื้อตอ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให
ความสำคัญกับการสรางหลักประกันและความคุมครองทางสังคมท่ีสามารถสงเสริมความม่ันคงในชีวิต 
 

  2.๑.๓ การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในเชิงรายไดพื้นที่ ความมั่งคั่งและการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการสนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบาง
และผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดใหมี
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมในทุกพื้นที่ พรอมทั้งเพิ่มโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ใหเปดกวางและเปนธรรม 
 

  2.1.4 การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน มุงลดการกอมลพิษ ควบคูไปกับ
การผลักดันใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายความเปนกลาง
ทางคารบอนภายในป ๒๕๙๓ และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายในป ๒๖๐๘ 
๓.๑.๕ การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 
ภายใตบริบทโลกใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 
กลไกทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ 
ภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา 
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 

  2.๑.๕ การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไกทาง
สถาบันที่เอื ้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของภาครัฐให
สามารถตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลามี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 โดยตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละเปาหมายหลัก มีดังนี้ 
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เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน คาเปาหมายในป 2570 
๑.การปรับโครงสราง 
ภาคการผลติและ 
บริการสูเศรษฐกิจ 
ฐานนวัตกรรม 

รายไดประชาชาติตอหัว ๗,๐๙๗ เหรยีญสหรัฐตอป 
(๒๒๗,๐๐๐ บาท) 

ในป ๒๕๖๔ 

๙,๓๐๐ เหรยีญสหรัฐตอป 
(๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒.การพัฒนาคน 
สำหรับโลกยคุใหม 

ดัชนีความกาวหนาของคน 
(ประกอบดวยตัวชีว้ัดใน ๘ ดาน ไดแก 
สุขภาพ การศึกษา ชวีิตการงาน รายได 

ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและ 

การส่ือสาร และการมีสวนรวม) 

๐.๖๕๐๑ 
(ความกาวหนาของคนอยู 

ในระดับปานกลาง) 
ในป ๒๕๖๓ 

๐.๗๒๐๙ 
(ความกาวหนาของคน 

อยูในระดับสูง) 

๓.การมุงสูสังคมแหง 
โอกาสและความ 
เปนธรรม 

ความแตกตางของความเปนอยู 
(รายจาย) ระหวางกลุมประชากรท่ี 

มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสดุ 
รอยละ ๑๐ และตำ่สดุรอยละ ๔๐ 

๕.๖๘ เทา 
ในป ๒๕๖๓ 

ต่ำกวา ๕ เทา 

๔.การเปลี่ยนผาน 
การผลิตและบรโิภค 
ไปสูความยั่งยืน 

ปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจก 

ในป ๒๕๖๒ 
การปลอย 

กาซเรือนกระจก 
ในภาคพลังงานและ 
ขนสง ลดลงรอยละ 
๑๗ เมื่อเทียบกับ 
ปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจก 

ในกรณีปกต ิ

การปลอย 
กาซเรือนกระจกโดยรวม 

(ครอบคลุม 
ภาคพลังงาน/คมนาคม 
และขนสง/กระบวนการ 

ทางอุตสาหกรรม/ 
การจัดการของเสีย) 

ลดลงไมนอยกวารอยละ 
๒๐ เมื่อเทียบกับปริมาณ 

การปลอยกาซเรือน 
กระจกในกรณีปกต ิ

๕.การเสริมสราง 
ความสามารถของ 
ประเทศในการ 
รับมือกับการ 
เปลี่ยนแปลงและ 
ความเสีย่งภายใต 
บริบทโลกใหม 

ดัชนีรวมสะทอนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวย ๔ ตัวช้ีวัดยอย ไดแก 

๑) ขีดความสามารถของ 
การปฏิบัตติามกฎอนามัย 
ระหวางประเทศและการเตรยีม 
ความพรอมฉุกเฉินดานสุขภาพ 

รอยละ ๘๕ 
ในป ๒๕๖๓ 

รอยละ ๙๐ 
โดยสมรรถนะหลัก 
แตละดานไมต่ำกวา 

รอยละ ๘๐ 

๒) อันดับความเสี่ยงดานภูมิอากาศ อันดับเฉลี่ย ๕ ป 
(๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
เทากับ ๓๖.๘ 

อันดับเฉลี่ย ๕ ป 
(๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ไมนอยกวา ๔๐ 

๓) อันดับความสามารถ 
ในการแขงขันดานดิจิทัล 

อันดับท่ี ๓๘ 
ในป ๒๕๖๔ 

อันดับท่ี ๓๐ 

๔) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล อันดับท่ี ๒๐ 
ในป ๒๕๖๔ 

อันดับท่ี ๑๕ 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละเปาหมายหลัก เปนตัวชี้วัดรวมที่ตองการอาศัยการดำเนินงานจากหลายหมุดหมายการ
พัฒนาประกอบกัน และใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิของแผนในภาพรวม 
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 2.๒. หมุดหมายการพัฒนา 
 เพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื ้อให
เกิดการทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิด
ผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซ่ึง
เปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือมุงหวังจะ “มี” เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มี
ลำดับความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุด
หมายท้ัง ๑๓ ประการ แบงออกไดเปน ๔ มิติ ดังนี้ 
 

  2.๒.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
  หมุดหมายท่ี  ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
  หมุดหมายท่ี  ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
  หมุดหมายท่ี  ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 
  หมุดหมายท่ี  ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
  หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที ่สำคัญของ
    ภูมิภาค 
  หมุดหมายท่ี  ๖ ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดจิิทัล
    ของอาเซียน 
 

  2.๒.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
  หมุดหมายท่ี  ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
    แขงขันได 
  หมุดหมายท่ี  ๘ ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
  หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุ นลดลง และมีความคุ มครองทางสังคมที ่เพียงพอ
    เหมาะสม 
 

  2.๒.๓ มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
  หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

  2.๒.๔ มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง
     อนาคต 
  หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน 
 
 ความเชื่อมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลักแสดงไวในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุดหมาย
การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปนประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแตในระดับตนน้ำจนถึง
ปลายน้ำ และสามารถนำไปสูผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ 
กัน ทำใหหมุดหมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต
แตละหมุดหมายไมไดแยกขาดจากกัน แตมีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน 
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แผนภาพท่ี ๓.๑ ความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายที่ ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง มีความเชื่อมโยง
กับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาค
การผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน และเศรษฐกิจ
ทองถิ่นและผูประกอบการรายยอยสามารถเชื ่อมโยงกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
เปาหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม โดยสนับสนนุใหกำลังคนมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของภาคการผลิตเปาหมาย เปาหมายท่ี ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำ
ท้ังในเชิงรายไดและความม่ันคง รวมถึงโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจและใหกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสมี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น เปาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสู
ความยั่งยืน โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และเปาหมายท่ี ๕) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใตบริบทโลกใหม โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับ
ภัยคุกคามท่ีสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดรายแรงและโรคอุบัติใหมและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร 
 

 เปาหมายของหมุดหมายที่ ๑ เมื ่อพิจารณาความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พบวา มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ จำนวน ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใน
เปาหมาย (๑) ประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (๒) 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นเกษตร ที่ให
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ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตใหเขาสูคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใชประโยชนจากความโดดเดน
และเอกลักษณของสินคาเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแตละพื้นที่เพื่อสรางมูลคาใหกับสินคา
เกษตร การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในการผลิตและการจัดการฟารม ๒) ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเปาหมายการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยมี
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่ใหความสำคัญกับการรวมกลุมในรูปแบบที่มี
โครงสรางกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ดวยการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อน พรอมท้ัง
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และ๓) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใน
เปาหมายการใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศโดยมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเติบโตอยางยั ่งยืน ที ่ให
ความสำคัญกับการเติบโตที่เนนหลักการใชประโยชน การอนุรักษการรักษา ฟนฟูและสรางใหม เพื่อใหมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิตและการบริโภคเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
 

หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที ่ยวที ่เนนคุณภาพและความยั ่งยืน เชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ที่มุ งเนนการสรางความหลากหลายดานการ
ทองเที่ยวรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ และ
เพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ใน ๔ 
เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับใหภาคการทองเที่ยวมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น และสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยและ
ชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาได เปาหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม เปาหมายท่ี ๓) การ
มุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม และ เปาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความ
ย่ังยืน โดยใหความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายที่ ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก เชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๓ เปาหมาย ประกอบดวย เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและ
บริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับใหขีดความสามารถในการแขงขัน เศรษฐกิจทองถิ่น และ
ผูประกอบการรายยอยสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการ
ลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม เปาหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม โดยมุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะ
ที่จำเปนสำหรับโลกยุคใหมและมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม สอดคลองกับความตองการของภาค
การผลิตเปาหมาย และไดรับความคุมครองทางสังคมที่สงเสริมความมั่นคงในชีวิต และ เปาหมายที่ 4) การ
เปล่ียนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอยางมี 
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ประสิทธิภาพ ใหความสำคัญกับการจัดการปญหามลพิษสำคัญดวยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศมีแนวโนมลดลง ซ่ึงเปาหมายหลักท้ัง ๓ ประการของหมุดหมายท่ี ๓ สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่มุงเนนผลักดัน
การเปลี่ยนผานของอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ สงเสริมเทคโนโลยี
และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน สงเสริมการลงทุนที่เนนการวิจัยและพัฒนาและการถายทอด
เทคโนโลยี รวมท้ังสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนตไดรับมาตรฐานสากล 
 ในขณะเดียวกัน หมุดหมายที่ ๓ ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตโดยในชวงวัยแรงงาน มุงเนนการยกระดับศักยภาพ ทักษะ 
และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หมุดหมายที่ ๓ ยัง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่มุงเนนการ
สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน และการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการสรางสังคมคารบอนต่ำ 
 

หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพสูงจะสอดรับกับเปาหมายหลัก ๔ 
ประการ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไดแก เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสู
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใชนวัตกรรมในการผลิตสินคาและจัดบริการทางการแพทยและสุขภาพ เพ่ือสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เปาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ที่มีสมรรถนะสูงทางดานการแพทย
และสาธารณสุข เพื ่อไมใหเปนอุปสรรคตอการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทยและสุขภาพ 
เปาหมายที่ ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม ในการลดผลกระทบตอการเขาถึงบริการทาง
สาธารณสุขของคนไทย และ เปาหมายที่ 5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใตบริบทโลกใหม ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ดานสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติที่สำคัญในดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นเปาหมายประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นที่กำหนด
อุตสาหกรรมการแพทยแบบครบวงจรเปนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่อาศัยความเชี ่ยวชาญดาน
การแพทยของไทย สรางอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย การใช
เทคโนโลยีทางการแพทยใหมๆ ยกระดับการใหบริการทางการแพทยอยางมีคุณภาพในระดับสากล รวมท้ัง
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปาหมายสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุก
มิติ ท่ีมุงเนนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
 

หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของภูมิภาค 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของประเทศมีความ
เชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไดแก เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิต
และบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เปาหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม เปาหมายท่ี ๓) การมุง 
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สูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม และเปาหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน 
โดยทำใหประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุนสามารถเปนฐานการคาการลงทุนที่สำคัญของ
ภูมิภาค เพิ่มผลิตภาพและโอกาสของผูประกอบการไทยใหสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการสำคัญซึ่งมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตรชาติดานความ
ม่ังคง ในมิติความรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
รวมทั้งยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ท่ีมุงเนนเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและบริการโลจิสติกส 
อยางไรรอยตอและการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมุงเนนการเชื่อมโยงการคาการลงทุนของ
ไทยกับตางประเทศและขยายความรวมมือทางการคาการลงทุน และยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม ในมิติการสรางการเติบโตอยางยั ่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสรางสังคมคารบอนต่ำ 
 ในขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นสำคัญ ไดแก ๑) การ
ตางประเทศ ในการขยายความรวมมือในดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย ท้ังในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุมอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย ๒) อุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต ท่ีใหความสำคัญกับการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไปสูอุตสาหกรรมอนาคตท่ีเติบโต
เปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ 
๓) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล โดยมุงเนนการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและ
บริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการที่แขงขันไดในระดับสากล สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอยางเปนระบบ และ ๔) การเติบโตอยางยั่งยนื โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ใชประโยชน
และสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
 

หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายที่ ๖ มุงตอบสนองตอเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๓ เปาหมาย ไดแก
เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการพัฒนาตอยอด
ฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในปจจุบันใหเปนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะท่ีมุงเนนการ
ผลิตชิ้นสวนประกอบที่สำคัญในหวงโซอุปทานอาเซียน เปนที่ตองการของตลาดในอนาคตและมีมูลคาสูง รวมถึง
การพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล เปาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยคุใหม 
โดยการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต รวมถึง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ และเปาหมายที่ ๕) การ
เสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม 
โดยการสงเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนในหลากหลายภาคสวนและหลากหลายมิติซึ ่งมีความ
สอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ในมิติการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือภัยคุกคาม ควบคูกับการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
และความปลอดภัยทางไซเบอร ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในมิติการพัฒนา
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อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ใหความสำคัญพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไปสู
อุตสาหกรรมอนาคตท่ีเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเพียงพอและ
เขาถึงไดทั้งในดานพื้นที่และราคา และยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ในมิติการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศโดยเปนการใชประโยชน
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิต เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสราง
สังคมคารบอนต่ำ 
 

หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แขงขันได เปนแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันใน ๒ เปาหมาย ไดแก ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหม ผานการสรางผูประกอบการอัจฉริยะยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปน
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน สามารถปรับตัวและประยุกตใชเครื่องมือและ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และไดรับการสงเสริมใหเขาถึงแหลงเงินทุน
และแหลงเงินทุนทางเลือกดวยการใชประโยชนจากขอมูลทั้งดานการเงินและที่มิใชการเงิน รวมทั้งสามารถเขาถึง
ตลาดท้ังในและตางประเทศท้ังทางออนไลนและออฟไลน ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของผูประกอบการ โดยมีโอกาส
เขาถึงขอมูลและไดรับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนใหสามารถเขาถึงขอมูลระบบคลังขอมูลและความรู
กลางของภาครัฐอยางเทาเทียมและทั ่วถึง พรอมทั ้งยังสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมายสังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต ในประเด็นการกระตุนใหภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงตนทุนทาง
สังคมและกระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม รวมท้ังยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ใน ๒ เปาหมาย ไดแก การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุก
ภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพในประเด็นการปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐาน
รากเพ่ือยกระดับเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตรอีกดวย 
 นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็งมี
ศักยภาพสูงและสามารถแขงขันได ยังสอดคลองกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ในเปาหมายท่ี ๑) 
การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็นภาคการผลิตและบริการสำคัญ
ไดรับการยกระดับใหมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน เศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยสามารถ
เชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา และไทยมีระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการคาการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมผานการสราง
และพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละภาคธุรกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได 
อีกทั้งเชื่อมโยงผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับหวงโซมูลคาโลก โดยมีระบบนิเวศในการ
ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผูประกอบการในแตละประเภทและสาขาธุรกิจ เปาหมายท่ี ๒) การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม ในประเด็นพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม ทั้งทักษะใน
ดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเปาหมายท่ี ๓) การมุงสู
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สังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงรายได ความมั่งคั่งและโอกาสใน
การแขงขันของภาคธุรกิจ ผานการสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมและเปดกวางสำหรับผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 

หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยาง
ยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ใน ๓ ดานหลัก ไดแก ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ในเปาหมายประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเปาหมายการ
กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับและการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม ในเปาหมายการใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธของหมุดหมายที่ ๘ ยังสนับสนุน ๕ เปาหมาย
หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม โดยสรางเศรษฐกิจทองถ่ินและยกระดับผูประกอบการใหสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาของภาค
การผลิตระดบัประเทศ กระจายผลประโยชนสูเศรษฐกิจฐานราก เปาหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสูโลกยุคใหม โดย
มุงเนนการพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสงเสริมความมั่นคงใน
ชีวิตของประชาชนผานการพัฒนาพื้นที่และเมือง เปาหมายที่ ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม
โดยมุงพัฒนาเมืองใหนาอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง โดยคำนึงถึงภูมินิเวศ
เปาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน โดยมุงเนนใหเมืองใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสรางขยะและมลพิษ เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุม และเปาหมาย
ที่ ๕) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบท
โลกใหม โดยสงเสริมใหเมืองยกระดับสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เปนการเปลี่ยนผานไปสูภาครัฐดิจิทัลในระดับ
ทองถ่ิน รวมท้ังผลักดันใหเมืองเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติและมีความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
 

หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลงและมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายที่ ๙ มุงตอบสนองตอเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เปาหมาย ไดแก
เปาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ในดานการสรางหลักประกันและความคุมครองทางสังคม 
เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงในชีวิต และเปาหมายที่ ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยการ
สนับสนุนใหกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน  
 นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๙ ยังมีความสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติใน ๒ ดาน ไดแก 
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในประเด็นเปาหมาย สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ 
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ความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเปาหมาย คือ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและ
กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 

หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายที่ ๑๐ มีความสอดคลองกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๓ จำนวน ๔ เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ ๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม ที่มุงยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น ดวยการใชองคความรู ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม เปาหมายที่ ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม เพื่อการสรางโอกาสและการกระจาย
รายไดสู ช ุมชน เปาหมายที ่ ๔) การเปลี ่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสู ความยั ่งยืน โดยเนนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ และเปาหมายท่ี ๕) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
และความเส่ียงภายใตบริบทโลกใหม โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 นอกจากนี ้ หมุดหมายที ่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำมีความเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ๓ ดาน ไดแกยุทธศาสตร
ชาติดานความมั่นคง ในดานการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ัง
ทางบกและทางทะเล เพื่อใหมีความอุดมสมบูรณ และใหผลประโยชนไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรชาติดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสรางสังคมคารบอนต่ำ สนับสนุนการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนา และใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 เปาหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ ไดเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
จำนวน ๒ เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน และเปาหมายท่ี 
๕) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใตบริบทโลก
ใหม หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พบวาเปาหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ มีความ
สอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติใน ๓ ดาน ไดแก ดานที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงใน
เปาหมายที่ ๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมี
ความม่ันคง ปลอดภัยและมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ และเปาหมายท่ี ๓ กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง เพื่อใหมีความ
พรอมสามารถรับมือกับภยัคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ดานที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ในเปาหมายท่ี ๑ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจ 
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เติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีเนื้อหาดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการ
ใหความชวยเหลือทั้งในระหวางและหลังเกิดภัยพิบัติ และดานท่ี ๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีว ิตที ่ เป นมิตรตอส ิ ่งแวดลอม ในเป าหมายที ่  ๓ ใช ประโยชนและสร างการเต ิบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ มุงเนนลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนต่ำ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบและการสรางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัว
เพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พรอมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ 
โดยมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติใหสามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ำตามหลัก
วิชาการใหอยูในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความรวมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติใน
ภูมิภาคไดอยางท่ัวถึงและทันการณ 
 

หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคตมุง
ตอบสนองเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ ๒) การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม โดยคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคลองกับความ
ตองการของภาคการผลิตเปาหมาย สามารถสรางงานอนาคตและสรางผูประกอบการอัจฉริยะท่ีมีความสามารถใน
การสรางและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง เปาหมายที่ ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม 
ดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทางเลือกใน
การเขาถึงการเรียนรูสำหรับผูท่ีไมสามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
 นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๒ ยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติใน ๓ ดาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นเปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูงขึ้น ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในประเด็นเปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกงมี
คุณภาพพรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปาหมายการ
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 

หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน 
เปาหมายการพัฒนา 
 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตรชาติ 
 ภาครัฐจำเปนตองเรงพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดชองวางของการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพที่เหมาะสมใน
ฐานะที ่เปนกลไกหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม คือ การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นท่ีตองดำเนินการเพ่ือ
รับมือกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและเสริมสรางความสามารถของภาครัฐ ประกอบดวย ๑) พัฒนาการใหบริการ 
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ภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก ประหยัด แกประชาชนและผูประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการใหบริการและเปด
โอกาสใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวม ๒) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน 
เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ ๓) ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ และสรางระบบบริหารจัดการ และ 
๔) การสรางระบบบริหารภาครัฐท่ีสงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะท่ีจำเปนในการใหบริการ
ภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองตอ
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จำนวน ๒ เปาหมาย ไดแกเปาหมายท่ี ๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาส
และความเปนธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เทาเทียมและ เปาหมายที่ ๕) การเสริมสรางความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงภายใตบริบทโลกใหม  
 การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติใน ๔ ดาน ไดแก 
๑) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ในประเด็นเปาหมาย ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข ๒) ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใน ๒ ประเด็นเปาหมาย คือ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนา
แลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั ่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน         
๓) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเปาหมาย คือ สรางความ
เปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ ๔) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ๒ ประเด็นเปาหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวมตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอม
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๓ ยังมีความเชื่อมโยงกับเปาหมายแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติใน ๔ ประเด็น ไดแก ประเด็นท่ี ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นท่ี ๒๐ การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นท่ี 
๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 2.4 การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 
 การบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตองอาศัยการดำเนินงานจากทุกภาคสวนที่เช ื ่อม
ประสานกันอยางเปนระบบ ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการขับเคลื่อนที่สามารถถายทอดเปาหมายและกลยุทธของ
แผนไปสูการดำเนินงานในระดับมาตรการ แผนงาน และโครงการ ไดอยางสอดคลองเชื่อมโยงและสามารถสะทอน
ถึงเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมถึงการผลักดันใหเกิดการทำงานอยางบูรณาการในประเด็นการพัฒนาท่ี
ครอบคลุมภารกิจของหลายหนวยงาน และการประสานความรวมมือกับภาคสวนอืน่ ๆ ที่เปนภาคีการพัฒนาเพ่ือ
ผนึกกำลังในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาใหสัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ใหประสบผลสำเร็จยังตองอาศัยกลไกการจัดสรรงบประมาณที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนกระบวนการ
ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวม เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนงานและวิธีการดำเนินงานใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายไดมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยใหการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ และสนับสนุนการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทศัน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 
 

 2.5 หลักการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 
 ๑. การใชวงจรการบริหารงานคุณภาพเปนกรอบแนวทาง เพ่ือใหเกิดกระบวนการทำงานท่ีเปนระบบและ 
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มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ๔ ขั้นตอนที่มีความเชื่อมโยงกัน ไดแก การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแกไขการ
ดำเนินงานตามผลการตรวจสอบ 
 ๒. การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหความสำคัญกับการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานดวยเปาหมายตวัชี้วัด 
และคาเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกกระบวนการของวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ 
 ๓. การผสมผสานกลไกในหลากหลายมิติทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตรซึ่งมุ งเนนการสรางปจจัยที่จะเปน
กุญแจสำคัญที่นำไปสูเปาหมาย พรอมทั้งมีการจัดลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญและความเรงดวน กลไก
ตามภารกิจ ที่เปนการดำเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและความเชี่ยวชาญของหนวยงาน และ
กลไกในเชิงพื้นที่ ที่เปนการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสูการปฏิบัติผานการมองภาพเชิงองครวมในระดับภาคและ
จังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมของพ้ืนท่ี 
 ๔. การดำเนินงานโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน เพ่ือสรางการยอมรับและลดขอจำกัดท่ีเกิดจาก
การดำเนินงานโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือการดำเนินงานโดยภาครัฐแตเพียงฝายเดียว โดยใหความสำคัญ
กับการดำเนินงานท่ีเชื่อมประสานกันและมีเปาหมายรวมกัน 
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 3. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 

   

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคน
รุนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนหลัง (Brundtland Report, 
1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที ่ยั ่งยืน มีองคประกอบสำคัญ 3 ประการ ไดแก การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) ความครอบคล ุ มทางส ั งคม ( social inclusion) และการค ุ  มครองส ิ ่ ง แวดล  อม 
(environmental protection) 
 

          ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน
ใหญสหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ รวมลงนามรับรองวาระ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซ่ึงเปนกรอบการพัฒนาของ
โลกเพ่ือรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง ภายในป 
ค.ศ. 2030 โดยกำหนดใหมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปน
แนวทางใหแตละประเทศดำเนินการรวมกัน  
 

          เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG 
Targets) ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันและกำหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใชติดตามและประเมิน
ความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ไดแก (1) การ
พัฒนาคน (People) ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ใน
สังคม (2) สิ่งแวดลอม (Planet) ใหความสำคัญกับการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ 
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เพื่อพลเมืองโลกรุนตอไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและ
สอดคลองกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมที่สงบ
สุขและไมแบงแยก และ (5) ความเปนหุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการ
ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

เปาหมายท้ัง 17 เปาหมายประกอบดวย 
 เปาหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี 
 เปาหมายท่ี 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
 เปาหมายท่ี 3 : สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคนใน
   ทุกวัย 
 เปาหมายท่ี 4 : สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และ
   สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต  
 เปาหมายท่ี 5 : บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมอำนาจใหแกสตรีและเด็กหญิง  
 เปาหมายท่ี 6 : สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหาร
   จัดการท่ียั่งยืนคน 
 เปาหมายท่ี 7 : สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมท่ียั่งยืนในราคาท่ียอมเยา 
 เปาหมายที่ 8 : สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ มี
            ผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
 เปาหมายท่ี 9 : สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ
           ยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 
 เปาหมายท่ี 10 : ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ 
 เปาหมายท่ี 11 : ทำใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและ
   ยั่งยืน  
 เปาหมายท่ี 12 : สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เปาหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ี
   เกิดข้ึน 
 เปาหมายที่ 14 : อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ่ือ
   การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 เปาหมายที่ 15 : ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยาง
   ยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพดิน 
   และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เปาหมายที่ 16 : สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความ
   ยุติธรรม และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 เปาหมายที่ 17 : เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดำเนินงานและฟนฟูหุนสวนความรวมมือระดับโลก
   เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

เปาหมายการพัฒนาทั้ง 17 ขอ สะทอน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ 
มิติดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติดานสนัติภาพและสถาบัน และมิติดานหุนสวน
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การพัฒนา ที่เชื่อมรอยทุกมิติของความยั่งยืนไวดวยกัน รวมเปน 5 มิติ องคการสหประชาชาติแบงเปาหมาย 17 
ขอ ออกเปน 5 กลุม (เรียกวา 5 Ps) ประกอบดวย 
 

 People (มิติดานสังคม) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 1 ถึง เปาหมายท่ี 5 
 Prosperity (มิติดานเศรษฐกิจ) : ครอบคลมุเปาหมายท่ี 7 ถึง เปาหมายท่ี 11 
 Planet (มิติดานส่ิงแวดลอม) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 6 เปาหมายท่ี 12 ถึง เปาหมายท่ี 15 
 Peace (มิติดานสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 16 
 Partnership (มิติดานหุนสวนการพัฒนา) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 17 
 

 4. 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 ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 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 
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  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 
    (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 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดน และการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสูการกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนเช่ือมโยงการคาสูเอเชีย 
  เปาประสงค:  มูลคาการคาบริเวณดานชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ :   (๑๒) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขายคมนาคม 
    เพ่ือกระตุนใหเกิดการลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย 
    (๑๓) พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    (๑๔) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธท้ัง
    ในประเทศและตางประเทศ 
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    (๑๕) พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการเพ่ือการสงออก 
    (๑๖) ยกระดับผู ประกอบการของกลุ มจังหวัดใหมีขีดความสามารถในการ
    แขงขัน และสามารถแขงขันระหวางประเทศได 
    (๑๗) พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด
    และผลักดันใหมีการแขงขันภายในประเทศและตางประเทศ 
 

  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 “เมืองเกษตรกรรมย่ังยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข” 
   

   ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  เปาประสงค:  ๑. ผลิตภัณฑการเกษตรในจังหวัดยกระดับสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food 
    safety) 
     ๒. ผลิตภัณฑการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายไดใหกับ 
    เกษตรกร 
  กลยุทธ :  ๑. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพใหแกเกษตรกรนำไป
    ประยุกตใชในไรนาของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนโครงสรางปจจัยพื้นฐานดาน
    การเกษตร 
    ๒. สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู Smart Farmer /Smart 
    Farming 
    ๓. พัฒนามาตรฐานฟามรมเพื ่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จาก
    สินคาเกษตร 
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    ๔. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจน
    นำผลงานวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาการสรางผลิตภัณฑใหมของสินคา
    เกษตร 
    ๕. สงเสริมธุรกิจ SMEs / Start up /OTOP 
    ๖. สงเสริมการตลาดการประชาสัมพันธและการสรางเครือขายสินคา 
  

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   เปาประสงค:  ๑. รายไดจากการทองเท่ียวทุกสาขาและธุรกิจทองเท่ียวมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
     ๒. อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื ่อการทองเที ่ยวและนันทนาการ 
    (Sport Tousism) ไดร ับการสงเสริมและพัฒนานำไปสู การขยายตัวทาง
    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. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของ
    ทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
    เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติ 
    และการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
    ๒. ปองกันและควบคุมมลพิษ โดยกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย ท่ี
    สงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
     ๓. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทองถ่ินในการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบูรณาการรวมกับชุมชนในทองถ่ิน 
     ๔. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในท่ีดินของประชาชนและสนับสนุนธุรกิจปาไม
    ท่ีถูกกฎหมาย 
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    ๕. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลผืนปา 
    ๖. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน 
 

   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 
 

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ๑) วิสัยทัศน  
  “องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคกรชั้นนำ ดานการผลิตอาหาร 
ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน 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 
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    ๓. สนับสนุนการสรางเครือขายองคกรตาง ๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
    และมาตรฐาน 
    ๔. คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงดานอาหาร 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   เปาประสงค:  ๑. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและการจำหนายผลิตภัณฑสินคาทองถ่ิน 
     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. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนตามแนวยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
    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 
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     ๗. พัฒนาเครือขายตาง ๆ ที่ชวยเหลือและสนับสนุนการแกไขปญหาความ
    ยากจน 
    ๘. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    ๙. เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     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 
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  ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีได
มาตรฐาน 
  เปาประสงค:  ๑. มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกอใหเกิดประโยชนแก
    ประชาชนอยางสูงสุด 
    ๒. สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กำหนดเขตพ้ืนท่ีในการกอสรางตาง ๆ 
  กลยุทธ:  ๑. กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
     ๒. ปรับปรงุสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด 
    ๓. การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
    ๔. สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการจัดทำโครงการ
    กิจกรรมตาง ๆ 
    ๕. สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ  
 

 6. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  6.1 วิสัยทัศน 
       พัฒนาโครงสรางชุมชนเขมแข็ง แหลงเรียนรูวัฒนธรรม ยึดม่ันหลักเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดลอม
สะอาดสุขภาพแข็งแรง การศึกษาไดมาตรฐาน 
 

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

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

  6.4 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 
 

  6.5 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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  6.6 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. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
  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 
   4.3 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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  6.7 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 เพื่อรองรับการทองเที่ยวใน
   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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6.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ยุทธศาตรชาติ 

20 ป
1. ดานความมั่นคง

2. ดานการสราง
ความสามารถในการ

แขงขัน

3. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพมนุษย

4. ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและความ

เทาเทียมทางสังคม

5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

6. ดานการปรับสมดุล
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง พ.ศ.2566 - 2570 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 13 

1.เกษตรและ

เกษตรแปรรูป

มูลคาสูง 
2.การทองเที่ยว

ที่เนนคุณภาพ

และความย่ังยืน 

3.ฐานการผลิต

ยานยนตไฟฟา

ที่สำคัญของโลก 
4.การแพทย

และสุขภาพ

มูลคาสูง 

5.ประตูการคา

การลงทุนและ

ทางโลจิสติกส 
6.ศูนยกลาง

ดิจิทัลและ

อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ 

7.SMEs ที่

เขมแข็ง 

ศักยภาพสูง 

แขงขันได 

8.พ้ืนที่และ

เมืองอัจฉริยะ 

9.ความยากจน

ขามรุนและ

ความคุมครอง

ทางสังคม 

10.เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและ

สังคมคารบอน

ต่ำ 

11.ลดความเสี่ยง

ภัยธรรมชาติและ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

12.กำลังคน

สมรรถนะสูง 

13.ภาครัฐทันสมัย 

มีประสิทธิภาพและ

ตอบโจทย

ประชาชน 

เปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

SDGs 

1.ขจัดความ

ยากจนทกุรูปแบบ

ในทุกพ้ืนที่ 

3.สรางหลักประ กันวาคน

มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสง 

เสริมความเปนอยูที่ดี

สำหรับทุกคนในทุกวัย 

4.สรางหลักประกันวาทุกคน

มีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ครอบคลุมและเทาเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

5.บรรลุความเทา

เทียมระหวางเพศ 

และเสริมอำนาจใหแก

สตรีและเด็กหญิง 

6.สรางหลักประกันวาจะมี

การจัดใหมีน้ำและสุขอนามัย

สำหรับทุกคนและมีการ

บริหารจัดการที่ย่ังยืนคน 

10.ลดความไมเสมอ

ภาคภายในประเทศ

และระหวางประเทศ 

7.สรางหลักประกันให

ทุกคนสามารถเขาถึง

พลังงานสมัยใหมที่ย่ัง 

ยืนในราคาที่ยอมเยา 

13.ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสู

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

14.อนุรักษและใช

ประโยชนจาก

มหาสมุทร ทะเล 

และทรัพยากรทาง

ทะเลอยางย่ังยืนเพ่ือ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

15.ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการ

ใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน 

จัดการปาไมอยางย่ังยืนตอสูการ

กลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการ

เสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพดิน

และหยุดย้ังการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

2.ยุติความหิวโหย บรรลุ

ความม่ันคงทางอาหารและ

ยกระดับโภชนาการและ

สงเสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

8.สงเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ตอเนื่อง 

ครอบคลุม และย่ังยืน การ

จางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ 

และการมีงานที่เหมาะสม

สำหรับทุกคน 

9.สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่

มีความทนทาน สงเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและย่ังยืน และ

สงเสริมนวัตกรรม 

12.สราง

หลักประกันใหมี

รูปแบบการผลิต

และการบริโภคที่

ย่ังยืน 

17.เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดำเนินงาน

และฟนฟูหุนสวนความรวมมือระดับโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

11.ทำใหเมืองและการต้ัง

ถ่ินฐานของมนุษยมีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ตานทานและย่ังยืน 

16.สงเสริมสังคมทีส่งบสุข

และครอบคลุมเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน ใหทุกคน

เขาถึงความยุติธรรม และ

สรางสถาบันที่มี

ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด

สุพรรณบุรี 

1.การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขัน

ทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยนื 

2.พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

3.การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
4.การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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6.8 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม (ตอ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง พ.ศ.2566 - 2570 (ตอ) 

ยุทธศาสตรจังหวัด

สุพรรณบุรี 

1.การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขัน

ทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยนื 

2.พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

3.การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
4.การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพฒันาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดสพุรรณบรีุ

1.พัฒนาคุณภาพผล 
ผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร  
อุตสาหกรรมพาณิช
ยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ เพื่อ
การบริโภคและการ 
สงออก

2.การพัฒนาการทอง
เที่ยวและการกฬีา เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในการชีวิต

และทรัพยสิน

4. การขยายฐาน
โอกาสและคุณภาพใน
การศึกษาทุกระดับให
ตรงกับความตองการ

ของประชาชน

5. การสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมควบคูการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสู

ความย่ังยืน 

6. การสงเสริมสถาบัน
ของชาติและการนาํการ
เปล่ียนแปลงดานการ
บริหารและบริการเพ่ือ

ประโยชนของ
ประชาชน

7. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให

อยูในเกณฑที่ดีได
มาตรฐาน

ยุทธศาสตรขององคการ

บริหารสวนตำบลดานชาง 

1.การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน และระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2.การพัฒนาดานการสาธารณสุข

และการจัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติและส่ิงแวดลอม 

3.การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตร

และอุตสาหกรรม 

4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา 

นันทนาการและภูมิปญญาทองถิ่น 

5.การพัฒนายกระดับคุณภาพ

ชีวิตและความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน 

6.การพัฒนาดานการเมือง และ

การบริหารจัดการที่ดี 
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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 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ 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 นันทนาการและภูมิ
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 
สามารถแกไขปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูและตอง 
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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 
 

ที่ 
ยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs 
ยุทธศาสตรจังหวดั

สุพรรณบุร ี

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเขตจงัหวดัสุพรรณบุร ี

ยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลดาน

ชาง 
กลยุทธ แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. ดานความ
มั่นคง 

หมุดหมายท ี ่   ๑ 
ไทยเปนประเทศ
ชั ้นนำดานสินคา
เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลคาสูง 

เป าหมายที ่  1 : ขจัด
ความยากจนทุกรปูแบบ
ในทุกพื้นที่ 

การเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมใหได
มาตรฐาน เพื่อการ 
แขงขันทางการคา
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
เพื่อการบริโภคและการสงออก 

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 
พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตำบลและ
เชื่อมโยงระหวางตำบล 
1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ำเพื่อ
การเกษตร 
1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการ ให
ไดมาตรฐาน 

- แผนงานเคหะ
และชุมชน 
- แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

กองชาง 

2. ดานการ
สรางความ 
สามารถใน
การแขงขัน 

หมุดหมายที ่ ๒ 
ไทยเปนจุดหมาย
ของการทองเที่ยว
ที่เนนคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

เปาหมายที ่2 : ยุติ
ความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ
และสงเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

พัฒนาการทองเที่ยว
และการกีฬา เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาการทองเที่ยวและ
การกีฬา เพือ่สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

2.1 บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏกิูล สงเสริม
กิจกรรมคัดแยกขยะ   
2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.3 สงเสริมและปองกันปญหาส่ิงแวดลอม ดาน
มลพิษทางอากาศ 
2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกนัและ
แกไขปญหาโรคติดตอ 

- แผนงาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 
 

3. ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
มนุษย 

หมุดหมายที ่ ๓ 
ไทยเปนฐานการ
ผลิตยานยนต
ไฟฟาที่สำคัญของ
โลก 

เปาหมายที ่3 : สราง
หลักประกันวาคนมีชีวิต
ที่มีสุขภาพดีและสง 
เสริมความเปนอยูที่ดี
สำหรับทุกคนในทุกวยั 

การสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมควบคูการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสู
ความยั่งยืน 

การยกระดับคุณภาพชวีิต และ
ความปลอดภยัในการชวีิตและ
ทรัพยสิน 

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร 
ดานการผลิต เทคโนโลยีสมยัใหม การแปรรูปตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ 
ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจนผูสูงอายุ ผู
พิการ ทกุภาคสวนการผลิต 

- แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงาน
การเกษตร 
- แผนงานการ
ศาสนา

สำนักปลัด 
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3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ 
ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตำบล 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4. ดานการ
สรางโอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
ความเทา
เทียมทาง
สังคม 

หมุดหมายที ่ ๔ 
ไทยเปนศูนยกลาง
ทางการแพทยและ
สุขภาพมูลคาสูง 

เปาหมายที ่4 : สราง
หลัก ประกันวาทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทา
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุก
ระดับใหตรงกับความตองการ
ของประชาชน 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งาม การกีฬา 
นันทนาการและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางใน
การรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา 
4.2 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีงสู
สถานศึกษา 
4.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 

- แผนงาน
การศึกษา 
- แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

5. ดานการ
สรางการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตร
กับ
ส่ิงแวดลอม 

หมุดหมายที ่๕ 
ไทยเปนประตู
การคาการลงทุน
และยุทธศาสตร
ทางโลจิสติกสที่
สำคัญของภูมิภาค 

เปาหมายที ่5 : บรรลุ
ความเทาเทียมระหวาง
เพศ และเสริมอำนาจ
ใหแกสตรีและเด็กหญิง 

 การสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
ควบคูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสูความ
ยั่งยืน 

การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไข
ปญหาสังคม 

- แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห 
- แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 

สำนักปลัด 
 

6.  หมุดหมายที ่ ๖ 
ไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 

เปาหมายที ่6 : สราง
หลัก ประกันวาจะมกีาร
จัดใหมีน้ำและ
สุขอนามัย สำหรับทกุ
คนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนคน 

 การสงเสริมสถาบันของชาติ
และการนำการเปล่ียนแปลง
ดานการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชนของประชาชน 

การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานทองถิ่น 
6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ใน
ระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย 
6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหาร
จัดการที่ดี 
6.4 การพัฒนาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช และ
สถานที่สำหรับการปฏบิัติงาน 

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สำนักปลัด 

7  หมุดหมายที ่ ๗ 
ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่

เปาหมายที ่7 : สราง
หลัก ประกันใหทุกคน
สามารถเขาถึงพลังงาน

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคใหอยู
ในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน 
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เขมแข็ง มี
ศักยภาพสูง และ
สามารถแขงขันได 
 

สมัยใหมที่ยั่งยืนในราคา
ที่ยอมเยา 

8  หมุดหมายที ่ ๘ 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่นา
อยู ปลอดภัย 
เติบโตไดอยาง
ยั่งยืน 

เปาหมายที ่8 : สงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ตอเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจางงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพและ
การมีงานที่เหมาะสม
สำหรับทุกคน 

      

9.  หมุดหมายที ่๙ 
ไทยมีความยากจน
ขามรุนลดลง และ
มีความคุมครอง
ทางสังคมที่
เพียงพอเหมาะสม 

เปาหมายที ่9 : สราง
โครงสรางพื้นฐานที่มี
ความทนทาน สง เสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และสงเสริมนวัตกรรม 

      

10.  หมุดหมายที ่๑๐ 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคารบอนต่ำ 

เปาหมายที ่10 : ลด
ความไมเสมอภาค
ภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

      

11.  หมุดหมายที ่๑๑ 
ไทยสามารถลด
ความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เปาหมายที ่11 : ทำให
เมืองและการต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษยมีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มี
ภูมิตานทานและยั่งยืน 

      

12.  หมุดหมายที ่๑๒ 
ไทยมีกำลัง คน
สมรรถนะสูง มุง
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตอบ

เปาหมายที ่12 : สราง
หลักประกันใหมีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน 
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โจทยการพัฒนา
แหงอนาคต 

13.  หมุดหมายที ่๑๓ 
ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย
ประชาชน 

เปาหมายที ่13 : 
ปฏิบัติการอยางเรงดวน
เพื่อตอสูการเปล่ียน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

      

   เปาหมายที ่14 : 
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล
อยางยั่งยืนเพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

      

   เปาหมายที ่15 : 
ปกปอง ฟนฟู และ
สนับสนุนการใชระบบ
นิเวศบนบกอยางยั่งยืน 
จัดการปาไมอยางยั่งยืน
ตอสูการกลายสภาพ
เปนทะเล ทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของที่ดิน
และฟนสภาพดินและ
หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

      

   เปาหมายที ่16 : 
สงเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคน
เขาถึงความยุติธรรม 
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และสรางสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ รับผิด 
ชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ 

   เปาหมายที ่17 : เสริม
ความเขมแข็งใหแก
กลไกการดำเนินงาน
และฟนฟูหุนสวนความ
รวมมือระดับโลกเพือ่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

      

รวม 5 13 17 4 7 6 22 10 5 

 



   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน 

สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบล

และเชื่อมโยงระหวางตําบล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 1,946,000

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) แผนงานการเกษตร

1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหได

มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 4 1,946,000

รวมทั้งสิ้น 4 1,946,000

รวม 5 ป

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      46



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผ. 02

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

โปงวิว ตอนที่ 3 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 800 ตารางเมตร

  480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

                           ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําใชและบริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน

                  เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      47



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

โปงวิว ตอนที่ 3 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 800 ตารางเมตร

   480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว

 135 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 810 ตารางเมตร

  486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการแกไข

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      48



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว

 135 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 810 ตารางเมตร

   486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขา

ชองคับ ถึงบานประดู

เหลี่ยม ตอนที่ 5 หมูที่ 14

 บานเขาชองคับ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 825 ตารางเมตร

495,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการแกไข

1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      49



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขา

ชองคับ ถึงบานประดู

เหลี่ยม ตอนที่ 5 หมูที่ 14

 บานเขาชองคับ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 825 ตารางเมตร

   495,000 ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หินลาด ตอนที่ 3 หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 740 ตารางเมตร

485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

โครงการแกไข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      50



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หินลาด ตอนที่ 3 หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 740 ตารางเมตร

   485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร การคมนาคม

ขนสงมีความสะดวก

 กองชาง

โครงการแกไข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      51



   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน 

สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายใน

ตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 74 29,622,880 73 46,266,400 66 38,410,700 57 28,789,300 42 26,674,000 312 169,763,280

(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

1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26 10,938,000 18 6,918,000 19 6,915,000 15 6,005,000 10 3,975,000 88 34,751,000

(2) แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 3,082,500 6 1,649,300 5 1,532,800 10 2,887,800 4 1,339,500 34 10,491,900

(2) แผนงานเคหะและชุมชน 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 5 2,000,000

1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1,950,000 3 1,350,000 4 3,350,000 4 1,800,000 5 1,600,000 18 10,050,000

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

1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการให

ไดมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 24,595,000 8 2,680,000 6 2,490,000 8 4,400,000 4 1,360,000 40 35,525,000

รวม 132 72,883,380 119 68,683,700 110 57,147,500 104 48,357,100 75 40,263,500 540 287,335,180

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      52



   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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)

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสาธารณสุข 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริม

กิจกรรมคัดแยกขยะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน 6 600,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 6 600,000 27 2,100,000

2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(1) แผนงานการเกษตร 11 1,160,000 11 1,160,000 11 1,160,000 11 1,160,000 11 1,160,000 55 5,800,000

2.3 สงเสริมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ดาน

มลพิษทางอากาศ

(1) แผนงานการเกษตร 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 15 500,000

2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและ

แกไขปญหาโรคติดตอ

(1) แผนงานสาธารณสุข 45 2,330,000 44 1,830,000 45 2,330,000 44 1,830,000 45 2,330,000 223 10,650,000

(2) แผนงานการพาณิชย 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      53



   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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)

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร

 ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูป

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร 13 960,000 13 960,000 13 960,000 13 960,000 13 960,000 65 4,800,000

3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูน

ทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจน 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ทุกภาคสวนการผลิต

(1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 40 1,750,000

 3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่

 ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5 5,310,000 5 5,310,000 5 5,310,000 5 5,310,000 5 5,310,000 25 26,550,000

รวม 26 6,620,000 26 6,620,000 26 6,620,000 26 6,620,000 26 6,620,000 130 33,100,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      54



   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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)

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญา

ทองถิ่น

4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา 25 3,321,250 25 3,321,250 25 3,321,250 25 3,321,250 25 3,321,250 125 16,606,250

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000

4.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 273,000 5 243,000 5 243,000 5 243,000 5 243,000 26 1,245,000

4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 25 1,720,000 24 1,420,000 24 1,420,000 24 1,420,000 24 1,420,000 121 7,400,000

รวม 57 5,434,250 55 5,104,250 55 5,104,250 55 5,104,250 55 5,104,250 277 25,851,250
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   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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)

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต

 และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

(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 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข 12 630,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 60 3,150,000

5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไข

ปญหาสังคม

(1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห 10 740,000 10 740,000 10 740,000 10 740,000 10 740,000 50 3,700,000

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      56



   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 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)

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง และ

บริหารจัดการที่ดี

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานทองถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 20 600,000

6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ใน

ระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน

พระมหากษัตริย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 58,000 3 58,000 3 58,000 3 58,000 3 58,000 15 290,000

(2) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000

6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหาร

จัดการที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 1,140,000 9 1,140,000 9 1,140,000 9 1,140,000 9 1,140,000 45 5,700,000

6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และ

สถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 20 1,000,000

รวม 23 1,678,000 23 1,678,000 23 1,678,000 23 1,678,000 23 1,678,000 115 8,390,000

รวมทั้งสิ้น 353 94,145,630 336 88,815,950 328 77,779,750 321 68,489,350 294 61,195,750 1,632 390,426,430
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผ. 02

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหนองเปาะ หมูที่ 2 

บานหนองเปาะ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

138 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 552

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

331,200  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

                           ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําใชและบริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน

                  เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนางสมภาร 

ธรรมศร หมูที่ 2 บานหนอง

เปาะ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 150 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

90,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

3  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

ศาลใหญ หมูที่ 2 บาน

หนองเปาะ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

    480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

4  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง

บริเวณบานนางพา  ผาสุข 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 32 

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 96 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

57,600  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

5  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ถนนลาดยางสาย 4002 

ถึงวัดเขาวัง หมูที่ 3 บาน

ทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

215 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง

บานเขาวัง  หมูที่ 3 บาน

ทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 18 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 72 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

43,200  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

7  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายชุมชนจีน 

ชวงที่ 1 หมูที่ 3 บานทุง

นาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

1,200 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,800 ตารางเมตร

3,000,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

8  โครงการกอสรางถนนลง

ลูกรังบดอัดแนน สายโปงวิว

 หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 

เมตร หรือมีปริมาตรไมนอย

กวา 2,250 ตารางเมตร

498,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

9  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

โปงวิว ตอนที่ 1 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

750 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      60



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

โปงวิว ตอนที่ 2 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

750 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

11  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

โปงวิว ตอนที่ 3 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 88 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 440 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

264,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

12  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ชุมชนจีน ตอนที่ 1 หมูที่ 3

 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

485,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

13  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ชุมชนจีน ตอนที่ 2 หมูที่ 3

 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

485,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      61



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ชุมชนจีน ตอนที่ 3 หมูที่ 3

 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

485,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

15  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ชุมชนจีน ตอนที่ 4 หมูที่ 3

 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

485,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

16  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ชุมชนจีน ตอนที่ 5 หมูที่ 3

 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

485,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

17  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายเดชา 

เมฆฉาย ถึง บริเวณบาน

นายจินวัตร กุญชรกิตคุณ 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

444 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

266,400  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      62



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

โปงวิว ตอนที่ 2 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 

 ตารางเมตร

    480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

19  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

โปงวิว ตอนที่ 3 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

20  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

วังโปง ตอนที่ 1 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

155 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 775

 ตารางเมตร

    465,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

21  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจากเดิมสาย

วังโปง ตอนที่ 2 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร

     450,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      63



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

22  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายสิน ลําเลิศ 

ถึงบานนางวีณาพร สาลี 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

265 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 795

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       477,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

23  โครงการขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานทุงนาตาปน - บานบอ

ทอง  ตอนที่ 1 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 เมตร 

ยาว 344 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

688 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

    420,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

24  โครงการขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานทุงนาตาปน - บานบอ

ทอง  ตอนที่ 2 หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 เมตร 

ยาว 344 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

688 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

     420,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

25  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานปาเปย - บานนายกอย

 แสนสี หมูที่ 3 บานทุงนา

ตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       168,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      64



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

สวนน้ํารวมใจ หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       475,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

27  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางสาวรัศมี มณีรัตณ 

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       360,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

28  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร

นายทวม ภูฆัง ถึง ทาเย็น 

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

29  โครงการขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสายหลังโรงเรียนพุ

น้ํารอน ตอนที่ 1 หมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 เมตร 

ยาว 286 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

572 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

350,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      65



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนเดิม ถึงบานนาย

อํานวย งามสะอาด หมูที่ 4

 บานพุน้ํารอน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

31  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานสุชาดา หวาน

ฉ่ํา ถึงบริเวณบานทาเย็น 

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

294 เมตร หนา 0.15  เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 882

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

490,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

32  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางลําเพย แกวเขียว 

ถึงบานนายจอย เสริมวิเศษ

 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

33  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายจอย เสริมวิเศษ ถึง

 บานนายนวย หมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

136 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 544

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       326,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      66



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

34  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรนายวิชัย สําเนียงหวาน 

ถึงไรนายสมศักดิ์ วงคําหอม

 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 780

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       468,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

35  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรนายสมศักดิ์ วงคําหอม 

ถึงแยกถนนลาดยางพุน้ํา

ขาว หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     288,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

36 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางกิมลั้ง แกวเกาดวง

 ถึงบริเวณไรนายวิชัย 

สําเนียงหวาน หมูที่  4 

บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 280

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 840 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

478,000 จํานวน

ความยาว

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

กองชาง

37  โครงการกอสรางถนนดิน

ลงลูกรังบดอัดแนน สายพุ

น้ําขาว ถึงเขาเรือ หมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

790 เมตร หนา 0.20 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,160 ตารางเมตร

     1,500,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      67



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

38  โครงการกอสรางถนนดิน

ลงลูกรังบดอัดแนน สาย

บานนายมหา กาฬภักดี ถึง

ถนนลาดยางพุน้ําขาว หมูที่

 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.20 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,000 ตารางเมตร

     950,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

39  โครงการกอสรางถนนดิน

ลงลูกรังบดอัดแนน ทาง

แยกพุน้ําขาว ถึง บานนาย

แกว หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.20 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,400 ตารางเมตร

     1,200,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

40  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรดานชาง - บานใหม

หนองมะสังข หมูที่ 5 บาน

ดอนประดู

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

41  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานดอน

ประดู ถึงบานใหมหนองมะ

สังข ตอนที่ 1 หมูที่ 5 

บานดอนประดู

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      68



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

42  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานดอน

ประดู ถึงบานใหมหนองมะ

สังข ตอนที่ 2 หมูที่ 5 

บานดอนประดู

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

43  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานดอน

ประดู ถึงบานใหมหนองมะ

สังข ตอนที่ 3 หมูที่ 5 

บานดอนประดู

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

44  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหนองผือ หมูที่ 6 

บานหนองผือ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

45  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิมบริเวณนายชม แสนคํา

 ถึงบริเวณสามแยก หมูที่ 6

 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 89 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 445 ตร.ม.

 ไหลทางตามสภาพพื้นที่

    267,000      267,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      69



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

46  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิมบริเวณบานนางสมพิศ 

พิมพขันธ ถึงไรนายยวน 

ฉัตรคํา หมูที่ 6 บานหนอง

ผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    480,000      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

47  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาม

แยก ถึงบริเวณบานนาย

ภาคภูมิ จอมพงษรื่น หมูที่ 

6 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

170 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 510

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     306,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

48  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิมสายหนาตาด ตอนที่ 1

 หมูที่ 6 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

49  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิมสายหนาตาด ตอนที่ 2

 หมูที่ 6 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      70



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

50  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิมสายหนาตาด ตอนที่ 3

 หมูที่ 6 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

51  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบานหนอง

ผือ ถึงบานวังน้ําเขียว หมูที่

 6 บานหนองผือ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 40 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 200 

ตารางเมตร

130,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

52  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี  

ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 810

 ตารางเมตร

    486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

53  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 810

 ตารางเมตร

     486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      71



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

54  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 3 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 810

 ตารางเมตร

       486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

55  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 4 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 810

 ตารางเมตร

       486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

56  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 5 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 810

 ตารางเมตร

       486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      72



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

57  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลํา

หวยเมทวีป ตอนที่ 1 หมูที่

 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

58  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลํา

หวยเมทวีป ตอนที่ 2 หมูที่

 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

59  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลําหวย

ใหญ ตอนที่ 1 หมูที่ 7 

บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

60  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลําหวย

ใหญ ตอนที่ 2 หมูที่ 7 

บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      73



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

61  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลําหวย

ขาวหลาม ตอนที่ 1 หมูที่ 

7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

62  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลําหวย

ขาวหลาม ตอนที่ 2 หมูที่ 

7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

63  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลําหวย

ขาวหลาม ตอนที่ 3 หมูที่ 

7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

64  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานโปงคอมใต - ลําหวย

ขาวหลาม ตอนที่ 4 หมูที่ 

7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      74



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

65  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง 3086 - 

บานนายพนม ภูฆัง หมูที่ 7

 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       348,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

66  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ขางอบต.ดานชาง ตอนที่ 1

 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

67  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ขางอบต.ดานชาง ตอนที่ 2

 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       350,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

68  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายสําราญ มโนธรรม

 หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 180 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       120,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      75



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

69  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

คุมหวยผากจากประปา

หมูบาน ถึง บานนางเกลี้ยง

 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

190 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 570

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

342,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

70  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง ถึงบริเวณ

บานนางหอม หรคุณ หมูที่

 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 450

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

270,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

71  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทรัพยสุบิน 

ตอนที่ 1 หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

265 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 795

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

477,000 477,000 477,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

72  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทรัพยสุบิน 

ตอนที่ 2 หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

265 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 795

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

477,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      76



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

73  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายคุมหวยผาก

 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

74  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

คุมหวยพลู หมูที่ 8 บานวัง

น้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 330

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

198,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

75  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานลุงดํา ตอนที่ 1 หมูที่ 

8 บานวังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 780

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    468,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

76  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานลุงดํา ตอนที่ 2 หมูที่ 

8 บานวังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 270 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       162,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      77



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

77  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานวังน้ําเขียว หมูที่ 8 

บานวังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

178 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 534

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    320,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

78  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนางแคลว อยูจั่นเถื่อน

 ถึงบริเวณบานนางสุธรรม 

ฮาริสโต หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

288,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

79  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหนองพังพวย หมูที่ 9 

บานปรักประดู

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

460,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

80  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองพังพวย ตอนที่ 1 หมู

ที่ 9 บานปรักประดู

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      78



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

81  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองพังพวย ตอนที่ 2 หมู

ที่ 9 บานปรักประดู

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

82  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองพังพวย ตอนที่ 3 หมู

ที่ 9 บานปรักประดู

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

147 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 735

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       441,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

83  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนางคํา บัวแกว 

ถึงบริเวณบานนางขวัญดาว

 บัวแกว หมูที่ 10 บานดง

ปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

242 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 726

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

435,600  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

84  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณไรนาย

ยนต รถมณีย ถึงบริเวณ

บานนายหวัน พิมพขัน 

ตอนที่ 1 หมูที่ 10 บานดง

ปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

450,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      79



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

85  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณไรนาย

ยนต รถมณีย ถึงบริเวณ

บานนายหวัน พิมพขัน 

ตอนที่ 2 หมูที่ 10 บานดง

ปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 150 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

40,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

86  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายจรัล เฟอง

ฟูลอย ถึงบริเวณบานนาง

เวียน พวงบุปผา หมูที่ 10 

บานดงปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

230 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 690

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

414,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

87  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายปวน กาฬ

ภักดี ถึงบานนางขวัญดาว 

บัวแกว หมูที่ 10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

205 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 615

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     369,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      80



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

88  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายสด ภูผา ถึงลํา

หวยกระเสียว ตอนที่ 1 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

89  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายสด ภูผา ถึงลํา

หวยกระเสียว ตอนที่ 2 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร  ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

90  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายสด ภูผา ถึงลํา

หวยกระเสียว ตอนที่ 3 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       240,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

91  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนางกัญญา กาฬภักดี  

ถึงบานนางเนาว น้ําจันทร 

หมูที่ 10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

180 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 540

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     310,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      81



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

92  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายบุญติด กาฬภักดี 

ตอนที่ 1 หมูที่ 10 บานดง

ปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    487,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

93  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายบุญติด กาฬภักดี 

ตอนที่ 2 หมูที่ 10 บานดง

ปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       487,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

94  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางลั่นทม กาฬภักดี 

ถึงลําหวยกระเสียว หมูที่ 

10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร  ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    487,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

95  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง - บานนาย

ลอย หมูที่ 11 ชลประทาน

เทพนิมิต

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

360,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      82



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

96  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรนายสิงห อางทอง ถึง

บานนางประภัสสร 

อุตสาหะ หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิต

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

240 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

432,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

97  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนลาดยาง ถึงลํา

หวยกระเสียว หมูที่ 11 

บานชลประทานเทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

240 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       388,800 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

98  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางทอง สุนทรนุภาพ 

หมูที่ 11 บานชลประทาน

เทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 30 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 90 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

         53,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

99  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายภวัต นาคปานเสือ

 หมูที่ 11 บานชลประทาน

เทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 26 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 78 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

       45,200 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      83



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

100  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางสะออน จําปาเทศ

 หมูที่ 11 บานชลประทาน

เทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 32 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 96 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

      55,680 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

101  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หนองอีนาค ตอนที่ 1 หมูที่

 12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

102  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หนองอีนาค ตอนที่ 2 หมูที่

 12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

103  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หนองอีนาค ตอนที่ 3 หมูที่

 12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      84



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

104  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิม ถึงเขตติดตอตําบล

หนองปรือ ตอนที่ 1 หมูที่ 

12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

105  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิม ถึงเขตติดตอตําบล

หนองปรือ ตอนที่ 2 หมูที่ 

12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

106  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิม ถึงเขตติดตอตําบล

หนองปรือ ตอนที่ 3 หมูที่ 

12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

360,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

107  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรบังอร ทาวรา ถึงสามแยก

 หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 55 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 165 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       99,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      85



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

108  โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ตอจากเดิม

สายบานหนองอีนาค ถึง

สามแยกบานหนองผือ 

ตอนที่ 1 หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

166 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 830

 ตารางเมตร

    498,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

109  โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ตอจากเดิม

สายบานหนองอีนาค ถึง

สามแยกบานหนองผือ 

ตอนที่ 2 หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

166 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 830

 ตารางเมตร

    498,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

110  โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ตอจากเดิม

สายบานหนองอีนาค ถึง

สามแยกบานหนองผือ 

ตอนที่ 3 หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

166 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 830

 ตารางเมตร

       498,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      86



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

111  โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ตอจากเดิม

สายบานหนองอีนาค ถึง

สามแยกบานหนองผือ 

ตอนที่ 4 หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

166 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 830

 ตารางเมตร

       498,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

112  โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ตอจากเดิม

สายบานหนองอีนาค ถึง

สามแยกบานหนองผือ 

ตอนที่ 5 หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

166 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 830

 ตารางเมตร

       498,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

113  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนลาดยาง ถึงบาน

หนองอีนาค หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

114  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนลาดยางถึงศาลา

เอนกประสงค หมูที่ 13 

บานโปงคาง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      87



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

115  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคาง หมู

ที่ 13 บานโปงคาง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

116  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายสัมฤทธิ์ 

โพธิ์สุวรรณ ถึงบานไรนาง

สําลวน ไพรศรี หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

117  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรนางสําลวน ไพรศรี ถึงไร

นายนอย หมูที่ 13 บาน

โปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       330,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

118  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนลาดยาง ถึง

บานนายสัมฤทธิ์ โพธิ์

สุวรรณ หมูที่ 13 บานโปง

คาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      88



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

119  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายขางวัดสวน

ปา ตอนที่ 1 หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

120  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายขางวัดสวน

ปา ตอนที่ 2 หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

121  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายขางวัดสวน

ปา ตอนที่ 3 หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

122  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายขางวัดสวน

ปา ตอนที่ 4 หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      89



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

123  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In - Place 

Recycling  สายโปงคาง 

หมูที่ 13 บานโปงคาง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,000 ตารางเมตร

2,550,000  จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

124  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขา

ชองคับ ถึงบานประดู

เหลี่ยม ตอนที่ 4 หมูที่ 14

 บานเขาชองคับ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

125  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขา

ชองคับ ถึงบานประดู

เหลี่ยม ตอนที่ 5 หมูที่ 14

 บานเขาชองคับ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      90



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

126  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขา

ชองคับ ถึงบานประดู

เหลี่ยม ตอนที่ 6 หมูที่ 14

 บานเขาชองคับ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

127  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหมอวี หมูที่ 14 บาน

เขาชองคับ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

265 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 795

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

128  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณ

ไรนายประสงค แสนชู หมูที่

 15 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

334 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,670  ตารางเมตร

1,000,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

129  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณ

ไรนายประสงค  แสนชู  

หมูที่  15 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,500 ตารางเมตร

1,500,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      91



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

130  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณ

ไรนายสมัคร หมูที่ 15 

บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,500 ตารางเมตร

1,500,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

131  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

คุมพุมพฤกษ หมูที่ 15 

บานหินลาด

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 98 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 392 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     220,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

132  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หินลาด ตอนที่ 2 หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 740

 ตารางเมตร

485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

133  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หินลาด ตอนที่ 3 หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 740

 ตารางเมตร

485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      92



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

134  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หินลาด ตอนที่ 4 หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 740

 ตารางเมตร

485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

135  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

หินลาด ตอนที่ 5 หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 740

 ตารางเมตร

495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

136  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

นางถม เพ็งสวย ถึงบริเวณ

บานนายสีหนาถ กาฬภักดี

 หมูที่ 15 บานหินลาด

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 65 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 195 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     113,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      93



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

137  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

นายอุบล ดาวลอย ถึง

บริเวณบานนายรัตน อุดม

กิตติกุล หมูที่ 15 บานหิน

ลาด

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

116 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 340

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    200,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

138  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

นายเดช ดาวลอย ถึงบาน

นายนา หมวดผา หมูที่ 15

 บานหินลาด

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    175,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

139  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

นายเวกย พุมพฤกษ ถึง 

บานนางสาวประคอง ผอง

ฉวี หมูที่ 15 บานหินลาด

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

140  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหนองแก หมูที่ 16 

บานหนองแก

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

360,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      94



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

141  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางสมบัติ เตี้ยเพชร 

ถึงสามแยก หมูที่ 16 บาน

หนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

148 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 592

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       325,600 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

142  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

รางกะหมก หมูที่ 16 บาน

หนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

143  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไรนาย

ชีพ แสนคํา ตอนที่ 1 หมูที่

 16 บานหนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

144  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไรนาย

ชีพ แสนคํา ตอนที่ 2 หมูที่

 16 บานหนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      95



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

145  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิม ถึงสามแยกหนองแก 

หมูที่ 16 บานหนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    380,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

146  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิมสาย

ทุงดินดํา หมูที่ 17 บานทุง

ดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 660

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

396,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

147  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายณรงค คลัง

สมบัตร ถึงบริเวณบานนาย

สวัสดิ์ คลังสมบัตร หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300

 ตารางเมตร ไหลทางลงหิน

คลุกตามสภาพพื้นที่

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

148  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายทุงดินดํา 

หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

290 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 870

 ตารางเมตร

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      96



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

149  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ตอ

จากเดิมสายบานทุงดินดํา 

ตอนที่ 1 หมูที่ 17 บานทุง

ดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480

 ตารางเมตร

265,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

150  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

ถนนลาดยาง ถึงถนนสาย

รอบเขื่อน ตอนที่ 1 หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 

115 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 805

 ตารางเมตร

483,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

151  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

ถนนลาดยางถึงถนนสาย

รอบเขื่อน ตอนที่ 2 หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 770

 ตารางเมตร

462,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

152  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

ถนนลาดยางถึงถนนสาย

รอบเขื่อน ตอนที่ 3 หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 770

 ตารางเมตร

462,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      97



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

153  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

ถนนลาดยางถึงถนนสาย

รอบเขื่อน ตอนที่ 4 หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 805

 ตารางเมตร

462,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

154  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

ถนนลาดยางถึงถนนสาย

รอบเขื่อน ตอนที่ 5 หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 805

 ตารางเมตร

462,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

155  โครงกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

ถนนลาดยางถึงถนนสาย

รอบเขื่อน ตอนที่ 6 หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 420 

ตารางเมตร

252,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

156  โครงการกอสรางถนนลง

ลูกรังบดอัดแนน บริเวณ

ถนนลาดยาง ถึงบริเวณไร

นางน้ําอบ ทวีเดช หมูที่ 17

 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 

เมตร หรือมีปริมาตรไมนอย

กวา 525 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      98



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

157  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนเดิม ถึงบานเจน

การขาย หมูที่ 17 บานทุง

ดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 180 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

108,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

158  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานทุงดินดํา ตอนที่ 2 หมู

ที่ 17 บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    440,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

159  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานทุงดินดํา ตอนที่ 3 หมู

ที่ 17 บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 320 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     176,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

160  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายบุญมี เดโช

ชัย ถึงบริเวณบานนาง

ประเทือง ขลุยอิน หมูที่ 17

 บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

115 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 345

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    189,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      99



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

161  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางประทุม เมฆฉาย -

 คสล.สถานีสูบน้ํา หมูที่ 17

 บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 450

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    270,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

162  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางประทุม เมฆฉาย 

ถึงโรงสูบน้ํา ตอนที่ 2 หมูที่

 17 บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 450

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       263,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

163  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง 3043 ถึง

บานนางสุมณฑา นุชยะบุตร

 ตอนที่ 1 หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

164  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง 3043 ถึง

บานนางสุมณฑา นุชยะบุตร

 ตอนที่ 2 หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      100



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

165  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง 3043 ถึง

บานนางสุมณฑา นุชยะบุตร

 ตอนที่ 3 หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

166  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง 3043 ถึง

บานนางสุมณฑา นุชยะบุตร

 ตอนที่ 4 หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

167  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยาง 3043 ถึง

บานนางสุมณฑา นุชยะบุตร

 ตอนที่ 5 หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

168  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาโรงเรียนดอนประดู 

ตอนที่ 1 หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      101



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

169  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาโรงเรียนดอนประดู 

ตอนที่ 2 หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

170  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาโรงเรียนดอนประดู 

ตอนที่ 3 หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

171  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาโรงเรียนดอนประดู 

ตอนที่ 4 หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       485,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

172  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

นางบาหยัน กาฬภักดี ถึง

สามแยก หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

108 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 432 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

259,200  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      102



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

173  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสามแยก ถึงบริเวณ

บานนางสมควร ดวงแกว 

หมูที่ 18 บานใหมหนอง

มะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

180  เมตรหนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 540

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

324,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

174  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง

บริเวณบานนายบุญลือ 

ไพเราะดี หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

175  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ถนนลาดยาง ถึงบริเวณ

บานนายประหัด อูทอง หมู

ที่ 18 บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

162 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 648

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

388,800  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      103



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

176  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ถนนลาดยางหลังโรงเรียน 

ถึงบริเวณไรนางประมาน ภู

ฆัง หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

450,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

177  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรนางประมาน ภูฆัง ถึงไร

นายสํารวย เอี่ยมสะอาด 

หมูที่ 18 บานใหมหนอง

มะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 330

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

198,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

178  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานใหมหนองมะสังข หมูที่

 18 บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

179  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนเดิม ถึงบริเวณ

สามแยก หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

112 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 448

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     246,400 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      104



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

180  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนเดิม ถึงบริเวณ

บานนายสําราญ จันทร หมู

ที่ 18 บานใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 540

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    297,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

181  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนางอรประภา 

นิธิบุพชาติ ถึงสามแยก หมู

ที่ 18 บานใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 180 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       108,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

182  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

สามแยก ถึงบริเวณบาน

นางสายใจ พิมพขัน หมูที่ 

18 บานใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

206 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 618

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       339,900 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

183  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนางฐานิดา ไพเราะดี 

ถึงบานนางอรประภา นิธิ

บุพชาติ หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      105



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

184  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณบานนายณรงค 

จันทร หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

105 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 315

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       170,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

185  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสามแยก

ถนนลาดยาง ถึงบานนาย

รังสรรค ตอนที่ 1 หมูที่ 18

 บานใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

265 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 795

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       477,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

186  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสามแยก

ถนนลาดยาง ถึงบานนาย

รังสรรค ตอนที่ 2 หมูที่ 18

 บานใหมหนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 15

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 45 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

         27,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

187  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

1 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      106



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

188  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

2 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

189  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

3 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

190  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

4 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      107



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

191  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

5 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

192  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

6 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

193  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

7 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

465,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      108



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

194  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

8 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

195  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู ตอนที่ 

9 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

135 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 540

 ตารางเมตร

320,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

196  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู หมูที่ 

18 บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

920 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4600 ตารางเมตร

2,800,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

197  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายรางสวน

กลวย หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

750 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,750  ตารางเมตร

2,250,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      109



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

198  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายรางสวน

กลวย ตอนที่ 1 หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร

450,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

199  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายรางสวน

กลวย ตอนที่ 2 หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร

450,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

200  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายรางสวน

กลวย ตอนที่ 3 หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร

450,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

201  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายรางสวน

กลวย ตอนที่ 4 หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร

450,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      110



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

202  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายรางสวน

กลวย ตอนที่ 5 หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

140 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 700

 ตารางเมตร

420,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

203  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาหมูบาน หมูที่ 19 

บานทรัพยศิลา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

225 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 900

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

540,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

204  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาบานทรัพยศิลา 

ตอนที่ 1 หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    450,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

205  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาบานทรัพยศิลา 

ตอนที่ 2 หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     450,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      111



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

206  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาบานทรัพยศิลา 

ตอนที่ 3 หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       450,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

207  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาบานทรัพยศิลา 

ตอนที่ 4 หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       450,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

208  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาบานทรัพยศิลา 

ตอนที่ 5 หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       450,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

209  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง

ฝายโปงขอยสมอทอง หมูที่

 20 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 91 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 364 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

218,400  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      112



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

210  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

นายสวงษ ตอนที่ 3 หมูที่ 

20 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

211  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

นายสวงษ ตอนที่ 4 หมูที่ 

20 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

212  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบาน

นายสวงษ ตอนที่ 5 หมูที่ 

20 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      113



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

213  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายหนอง

ใหญ หมูที่ 20 บานโปง

ขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825

 ตารางเมตร

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

214  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

โปงขอยสมอทอง หมูที่ 20

 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

450,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

215  โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายหนอง

ใหญ หมูที่ 20 บานโปง

ขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

550 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,750 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

2,300,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

216  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนองใหญ 

ตอนที่ 1 หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      114



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

217  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนองใหญ 

ตอนที่ 2 หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

218  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนองใหญ 

ตอนที่ 3 หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร

480,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

219  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนองใหญ 

ตอนที่ 4 หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 550

 ตารางเมตร

330,000 ความยาว

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

220  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายสมนึก ตอนที่ 1 

หมูที่ 20 บานโปงขอย

สมอทอง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 780

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    430,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      115



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

221  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายสมนึก ตอนที่ 2 

หมูที่ 20 บานโปงขอย

สมอทอง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

124 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 372

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

     204,600 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

222  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

เดิมถึงสุดเขต ตอนที่ 3 หมู

ที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 85 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 425 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

    234,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

223  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนางชื่น ถึงนายขวัญ 

ปรางเทศ หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

       232,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

224  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิมสาย

พุหวาย ตอนที่ 3 หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      116



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

225  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิมสาย

พุหวาย ตอนที่ 4 หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

226  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิมสาย

ดอยปุย ตอนที่ 1 หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

450,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

227  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิมสาย

ดอยปุย ตอนที่ 2 หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

250 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

450,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

228  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ

จากถนนคอนกรีตเดิมสาย

ดอยปุย ตอนที่ 3 หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

110 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 330

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

198,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      117



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

229  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยางบริเวณประปา

 ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมูที่

 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 270 

ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

162,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

230  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาศาลาเอนกประสงค 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 53 

เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 159 ตาราง

เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

95,400  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

231  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ดอยปุยเริ่มจากบานนางนง

ลักษณ บุดดาวงษ หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

2,400,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

232  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุ

หวาย หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

225 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 900

 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

540,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      118



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

233  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ดอยปุย หมูที่ 21 บาน

หวยถ้ํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,000 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

     1,164,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

234  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุ

หวาย หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,000 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

  1,746,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

235  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายเสนห บุญมาก 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200 ตารางเมตร ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

    698,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      119



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,000 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

369,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

237  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง สายบาน

หนองเปาะ ตอนที่ 1 หมู

ที่ 2 บานหนองเปาะ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

     490,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

238  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง สายบาน

หนองเปาะ ตอนที่ 2 หมู

ที่ 2 บานหนองเปาะ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

      490,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      120



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

239  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายศาลใหญ หมูที่ 2 

บานหนองเปาะ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

  2,000,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

240  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายศาลใหญ หมูที่

 2 บานหนองเปาะ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

241  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.  ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      121



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

242  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายชุมชนจีน ชวง

ที่ 2 หมูที่ 3 บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3.50 

เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.25 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 3,500 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

433,900  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

243  โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่

 5 บานดอนประดู

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม. ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

244  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 5 

บานดอนประดู

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม. ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      122



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

245  โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่

 6 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.  ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

246  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายหนาตาด หมูที่

 6 บานหนองผือ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,250 เมตร 

หนา 0.20 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,000 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

497,900  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

247  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุก หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,050 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

498,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      123



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

248  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายไหแตก หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 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

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร

   3,200,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

250  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายไหแตก หมูที่ 6

 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      124



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

251  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายหนาตาด หมูที่

 6 บานหนองผือ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

     495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

252  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง แยกถนนลาดยาง -

 ถ้ํากาย หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 530 เมตร หนา 

0.30 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,120 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

313,300  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

253  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายขางอบต.ดานชาง 

หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

  1,500,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      125



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

254  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายขางอบต.ดาน

ชาง หมูที่ 7 บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 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

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 พื้นที่ไมนอยกวา 810

 ตร.ม.

      486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

256  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม -

 เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี

 ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 พื้นที่ไมนอยกวา 810

  ตร.ม.

      486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      126



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

257  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายโปงคอม - 

เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี 

ตอนที่ 3 หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  พื้นที่ไมนอยกวา 

810  ตร.ม.

     486,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

258  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง บานวังน้ําเขียว 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.25 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

495,500  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

259  โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่

 8 บานวังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.  ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      127



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

260  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง  หมูที่ 8 

บานวังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.  ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

261  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายหุบชาง หมูที่ 8 บาน

วังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

  1,800,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

262  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายหุบชาง หมูที่ 8

 บานวังน้ําเขียว

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      128



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

263  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุก หมูที่ 9 บาน

ปรักประดู

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,200 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

394,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

264  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 10 

บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.  ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

265  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง บานดงปอ หมูที่ 

10 บานดงปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร 

หนา 0.25 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,300 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

409,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      129



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

266  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุก หมูที่ 10 

บานดงปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,900 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

480,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

267  โครงการปรับปรุง

ซอมแซมผิวจราจรลาด

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต

 สายชลประทานเทพ

นิมิตร ถึงบานทุงนาตาปน

 หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิต

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 260 เมตร หนา 

0.03 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,560 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

498,500  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

268  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายตนสน หมูที่ 

12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 

0.25 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,200 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

394,500  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      130



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

269  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุก หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 880 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,520 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

433,400  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

270  โครงการซอมแซมถนน

ดินลงลูกรังบดอัดแนน 

จากที่ดินนางน้ําชื้น 

จันทรสวาง ถึงที่ดินของ

นางวิไลวรรณ เกตุแกว 

หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว  2,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว  2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

10,000 ตร.ม.

  2,400,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      131



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

272  โครงการซอมแซมถนน

ดินลงลูกรังบดอัดแนน 

จากถนนลาดยาง ถึง

ที่ดินของนายเกษม บาง

สูง หมูที่ 12 บานหนอง

อีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว  1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,000 ตร.ม.

   1,700,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

273  โครงการซอมแซมถนน

ดินลงลูกรังบดอัดแนน 

สายนายพยอม สะราคํา 

หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว  700 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,800 ตร.ม.

980,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

274  โครงการซอมแซมถนน

ดินลงลูกรังบดอัดแนน 

สายนายครูประจวบ ศรี

สุข หมูที่ 12 บานหนอง

อีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว  1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

6,000 ตร.ม.

   1,950,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      132



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

275  โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก

 คอนกรีต สายบาน

หนองอีนาค - วังน้ําเขียว

 ตอนที่ 1 หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

     490,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

276  โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก

 คอนกรีต สายบาน

หนองอีนาค - วังน้ําเขียว

 ตอนที่ 2 หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

      490,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

277  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายตนสน หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง4 เมตร 

ยาว  1,000 เมตร

      900,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      133



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

278  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายตนสน หมูที่ 

12 บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง4 เมตร 

ยาว  1,000 เมตร

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

279  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุก หมูที่ 13 

บานโปงคาง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

448,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

280  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง จากแยก

ถนนลาดยาง 3086 ถึง

บานนายผอง ตอนที่ 1 

หมูที่ 13 บานโปงคาง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร

495,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      134



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

281  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง จากแยก

ถนนลาดยาง 3086 ถึง

บานนายผอง ตอนที่ 2 

หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

282  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง จากแยก

ถนนลาดยาง 3086 ถึง

บานนายผอง ตอนที่ 3 

หมูที่ 13 บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

283  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายโปงคาง หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว  1,300 เมตร

1,500,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      135



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

284  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายโปงคาง หมูที่ 

13 บานโปงคาง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร

     495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

285  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายเขาชองคับ  หมูที่ 

14 บานเของคับ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร

   2,800,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

286  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายเขาชองคับ 

หมูที่ 14 บานเขาชองคับ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      136



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

287  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 14 

บานเขาชองคับ

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.  ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

288  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง บานหินลาด หมูที่ 

15 บานหินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.25 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

495,900  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

289  โครงการปรับปรุงถนน

ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ย 

สายหนองแก หมูที่ 16 

บานหนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร

   1,900,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      137



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

290  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกพรอมปรับ

เกลี่ย สายหนองแก หมูที่

 16 บานหนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

     495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

291  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 16 

บานหนองแก

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

292  โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายประมง 

หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 360 เมตร หนา 

0.03 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,800 ตารางเมตร

498,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      138



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

293  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกบดอัดแนน 

บานสายบานนางประทุม 

เมฆฉาย ถึงโรงสูบน้ํา หมู

ที่ 17 บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว  400 เมตร หนา

 0.20 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตร.ม.

     250,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

294  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกบดอัดแนน 

บานสายบานนางนงนุช 

สังขนัครา หมูที่ 17 

บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว  650 เมตร หนา

 0.20 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,600 ตร.ม.

      495,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

295  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุก หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 750 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,750 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

423,400  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      139



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

296  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง สายบาน

ใหมหนองมะสังข หมูที่ 

18 บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร  

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

480,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

297  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง สายบาน

ใหมหนองมะสังข ตอนที่

 2 หมูที่ 18 บานใหม

หนองมะสังข

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

872.40 ตร.ม.

      400,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

298  โครงการซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 20 

บานโปงขอยสมอทอง

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 มีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม. ไหลทาง

ตามสภาพพื้นที่

     480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      140



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

299  โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง บานหวยถ้ํา หมูที่ 

21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 

0.30 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,200 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

473,000  ความยาว

 ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

300  โครงการซอมแซม

บํารุงรักษาถนน และ

สาธารณประโยชน เพื่อ

แกไขปญหาความเดือด

ของประชาขน

 เพื่อใหถนนและสิ่ง

สาธารณประโยชน

ในพื้นที่ ไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซมให

อยูในสภาพเรียบรอย

และใชประโยชนได

อยางประสิทธิภาพ

 ในเขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบลดาน

ชาง จํานวน 20 

หมูบาน

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000  จํานวน

แหง

  ถนนและสิ่ง

สาธารณประโยชน

ไดรับการ

ซอมแซม 

บํารุงรักษาใหอยู

ในสภาพ

เรียบรอย 

สวยงามและใช

งานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      141



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

301  โครงการซอมแซม ถนน

ทางหลวงทองถิ่น (รหัส

สายทาง 60-004) บาน

หนองเปาะถึงโรงเรียน

บานหนองเปาะ

 เพื่อใหถนนและสิ่ง

สาธารณประโยชน

ในพื้นที่ ไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซมให

อยูในสภาพเรียบรอย

และใชประโยชนได

อยางประสิทธิภาพ

 บานหนองเปาะ 50,000  จํานวน

แหง

  ถนนและสิ่ง

สาธารณประโยชน

ไดรับการ

ซอมแซม 

บํารุงรักษาใหอยู

ในสภาพ

เรียบรอย 

สวยงาม และใช

งานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 กองชาง

รวม 301 โครงการ 29,622,880 46,266,400 38,410,700 28,789,300 26,674,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

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

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

2 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 10 บาน

ดงปอ

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 1,200,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

3 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิต

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 1,000,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

4 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

5 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 13  บาน

โปงคาง

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 14 บาน

เขาชองคับ

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

7 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 16 บาน

หนองแก

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

8 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

9 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

10 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 21 บาน

หวยถ้ํา

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

12  โครงกอสรางรางระบาย

น้ํา บริเวณบานนายศราวุธ

 ปญญาคชไพศาล ถึงลํา

หวยสาธารณะ หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

 เพื่อระบายน้ํา

ทวมขังและให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ 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

 เพื่อระบายน้ํา

ทวมขังและให

ประชาชนในเขต

พื้นที่ ไดรับความ

สะดวก ในการ

สัญจร

 ขนาดกวาง 0.50 

เมตร ยาว270 เมตร

675,000  ความยาว 

ของราง

ระบายน้ํา

 ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร  การ

คมนาคมขนสง

มีความสะดวก

 กองชาง

14  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา บานนายสุชาติ -

 บานนายสปน ตอนที่ 1 

หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย

น้ํายาว 160 เมตร

      485,000 จํานวน

ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา  บานนายสุชาติ

 - บานนายสปน ตอนที่ 2

 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย

น้ํายาว 110 เมตร

     330,000 จํานวน

ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

 กองชาง

16  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา  ศาลา

เอนกประสงค -  สี่แยก

บานนางสมจิต ตอนที่ 1 

หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย

น้ํายาว 160 เมตร

      485,000 จํานวน

ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

 กองชาง

17  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา  ศาลา

เอนกประสงค -  สี่แยก

บานนางสมจิต ตอนที่ 2 

หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบาย

น้ํายาว 160 เมตร

     485,000 จํานวน

ความยาว

 ไมเกิดน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18  โครงการวางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก บริเวณสี่

แยกปรักประดู  หมูที่ 9 

บานปรักประดู

เพื่อใหระบายน้ํา

ทิ้งในชวงน้ําหลาก

ไดคลองตัว

 วางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก บริเวณสี่

แยกปรักประดู

    1,000,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร การ

คมนาคมขนสง

มีความสะดวก

 กองชาง

19  โครงการวางทอระบายน้ํา

 หมูที่ 9 บานปรักประดู

เพื่อระบายน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

 1 แหง       485,000 ความยาวทอ  ไมเกิดน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

 กองชาง

20 โครงการวางทอระบายน้ํา

 หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา

เพื่อระบายน้ํา

ทวมขังในชวงฤดู

ฝน

1 แหง 485,000 ความยาวทอ ไมเกิดน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

กองชาง

รวม 20 โครงการ 1,635,000 4,560,000 1,445,000 2,455,000 2,255,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางระบบ

ประปาถังแชมเปญและ

ถังกรอง บริเวณบานทา

ปลา หมูที่ 3 บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอแก

การอุปโภค-บริโภค  

ของประชาชน

 ระบบประปาถัง       

แชมเปญ  1  แหง

ขนาด 12 ลูกบาศก

เมตร

490,000 จํานวนแหง  เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

2  โครงการกอสรางระบบ

กรองน้ํา บริเวณบานทา

ปลา หมูที่ 3 บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 อสรางระบบกรองน้ํา

บริเวณบานทาปลา

480,000 จํานวนแหง  พัฒนาน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

3  โครงการขยายทอเมนสง

น้ําประปา บริเวณชุมชน

จีน หมูที่ 3 บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 3

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  โครงการกอสรางประปา

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอมอุปกรณ 

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

495,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

5 โครงการขยายทอเมน

ประปา จากวัดวังน้ําเขียว

 ถึงคุมบานวังน้ําเขียว 

ตอนที่ 1 หมูที่ 8 บานวัง

น้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอแก

การอุปโภค-บริโภค  

ของประชาชน

 ระยะทอยาว 1,080 

เมตร

480,000 จํานวน

ความยาว

 เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

6 โครงการขยายทอเมน

ประปา จากวัดวังน้ําเขียว

 ถึงคุมบานวังน้ําเขียว 

ตอนที่ 2 หมูที่ 8 บานวัง

น้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอแก

การอุปโภค-บริโภค  

ของประชาชน

 ระยะทอยาว 1,200 

เมตร

400,000 จํานวน

ความยาว

 เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      149



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการขยายทอเมน

ประปา บานหวยถ้ํา ถึง

คุมหวยแหง หมูที่ 8 บาน

วังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอแก

การอุปโภค-บริโภค  

ของประชาชน

 ระยะทอยาว 1,200 

เมตร

400,000 จํานวน

ความยาว

 เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

8  โครงการกอสรางระบบ

ประปา หมูที่ 8 บานวัง

น้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสราง

ระบบประปา

350,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

9  โครงการขยายเขตทอสง

น้ําประปา ตอนที่ 1 หมูที่

 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขตทอ

สงน้ําประปา หมูที่ 8

450,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  โครงการขยายเขตทอสง

น้ําประปา ตอนที่ 2 หมูที่

 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขตทอ

สงน้ําประปา หมูที่ 8

450,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

11  โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ หมูที่ 9 บานปรัก

ประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค - บริโภค

อยางเพียงพอและทั่วถึง

 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ ขนาด 15 

ลูกบาศกเมตร

495,000     จํานวน

แหง

  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

12  โครงการกอสรางหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่

 9 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

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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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13  โครงการกอสรางระบบ

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอมถังกรอง

ทรายและอุปกรณ หมูที่ 

9 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร

498,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

14  โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค หมูที่

 11 บานชลประทาน

เทพนิมิต

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค  

หมูที่ 11

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

15  โครงการกอสรางระบบ

ประปาแบบถังแรงดัน

และอุปกรณ หมูที่ 13 

บานโปงคาง

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสราง

ระบบประปาแบบถัง

แรงดันและอุปกรณ  

หมูที่ 13

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16  โครงการกอสรางระบบ

ประปาถังแชมเปญและ

ถังกรอง หมูที่ 16 บาน

หนองแก

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอแก

การอุปโภค-บริโภค  

ของประชาชน

 ระบบประปาถัง       

แชมเปญ  1  แหง

ขนาด 12 ลูกบาศก

เมตร

450,000 จํานวนแหง  เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

17  โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค หมูที่

 18 บานใหมหนองมะ

สังข

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค  

หมูที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

18  โครงการทอสงน้ําเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการน้ําเพื่อ

การเกษตร  หมูที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการกอสรางระบบ

ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ํา

รูปทรงแชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปแชม

เปญ ขนาด 15 

ลูกบาศกเมตร

450,000 จํานวนแหง สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

กองชาง

20  โครงการกอสรางหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่

 20 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอ

ถังเหล็กเก็บน้ํารูปแชม

เปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

21  โครงการขยายเขตทอสง

น้ําประปา หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการขยายเขตทอ

สงน้ําประปา หมูที่ 20

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

22  โครงการกอสรางระบบ

ประปาหลัก บริเวณดอย

ปุย หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

 กอสรางระบประปา

หลัก

485,000     จํานวน

แหง

  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใช

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 กองชาง

23  โครงการกอสรางระบบ

ประปาแบบถังแรงดัน

และอุปกรณ หมูที่ 21 

บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสราง

ระบบประปาแบบถัง

แรงดันและอุปกรณ

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

24  โครงการตูน้ําหยอด

เหรียญ ประจําหมูบาน 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการตูน้ําหยอด

เหรียญ ประจําหมูบาน

 หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  เพื่อใหคนใน

ชุมชนไดมีน้ํา

สะอาดไวดื่มกิน

อยางเพียงพอ ไม

ตองซื้น้ําดื่มที่ราคา

แพง

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

25  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 2 บาน

หนองเปาะ

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 2

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

26  โครงการวางทอสง

น้ําประปา บานเขาวัง 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 3

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

27  โครงการวางทอสง

น้ําประปา บานทาปลา 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 3

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 4 บาน

พุน้ํารอน

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 4

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

29  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 6

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

30  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 7

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 8 บาน

วังน้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 8

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

32  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 9 บาน

ปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 9

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

33  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 11 

บานชลประทานเทพนิมิต

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 11

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

34  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 12

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

35  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 13 บาน

โปงคาง

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 13

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

36  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 14 บาน

เขาชองคับ

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 14

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      159



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

37  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 15 

บานหินลาด

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 15

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

38  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 16 

บานหนองแก

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 16

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

39  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 17 

บานทุงดินดํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 17

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      160



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

40  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 19 

บานทรัพยศิลา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 19

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

41  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 20

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

42  โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 21 

บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการวางทอสง

น้ําประปา หมูที่ 21

    100,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      161



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43  โครงการปรับปรุง

ระบบน้ําประปา

หมูบาน บานทาปลา 

หมูที่ 3 บานทุงนาตา

ปน

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 พัฒนาน้ําอุปโภค

บริโภคในครัวเรือนใหมี

คุณภาพน้ําที่ดีขึ้น

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

44  โครงการปรับปรุง

ระบบน้ําประปา

หมูบาน บานเขาวัง 

หมูที่ 3 บานทุงนาตา

ปน

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 พัฒนาน้ําอุปโภค

บริโภคในครัวเรือนใหมี

คุณภาพน้ําที่ดีขึ้น

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

45  โครงการเปลี่ยนทอ

เมนสงน้ําบานทาปลา

 หมูที่  3 บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อพัฒนาระบบประปา

ใหเพียงพอแกการ

อุปโภค-บริโภค  ของ

ประชาชน

 ระยะทอยาว 1,500 

เมตร

453,000 จํานวน

ความยาว

 เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

46  โครงการเปลี่ยนทอ

เมนสงน้ําบานเขาวัง 

หมูที่  3  บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อพัฒนาระบบประปา

ใหเพียงพอแกการ

อุปโภค-บริโภค  ของ

ประชาชน

 จํานวน 1 แหง 495,000 จํานวน

ความยาว

 เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

47  โครงการปรับปรุง

ระบบแพสูบน้ํา หมูที่ 3

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการปรับปรุง

ระบบแพสูบน้ํา

480,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

48  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 6 

บริเวณโรงเรียนวัด

หนองผือ

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      163



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

49  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 6

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

50  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

365,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

51  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 8  

บานวังน้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

365,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      164



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

52  โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขนาด 12 ลบ.ม. 380,000  จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

53  โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

คุมหวยผาก หมูที่ 8 

บานวังน้ําเขียว

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน

80,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

54  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 11 

บานชลประทานเทพ

นิมิต

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      165



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

55  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 11 

บานชลประทานเทพ

นิมิต

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

56  โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิตร

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขนาด 12 ลบ.ม. 380,000  จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

57  โครงการซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

 หมูที่ 15

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน  

หมูที่ 15

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      166



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

58  โครงการยายหอถัง

ระบบประปาหมูที่ 17

 บานทุงดินดํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ยายหอถังระบบประปา 250,000   จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

59  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรง

แชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 17

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

60  โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขนาด 15 ลบ.ม. 480,000  จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      167



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

61  โครงการปรับปรุง

ระบบกรองน้ําประปา

หมูบาน หมูที่ 17 

บานทุงดินดํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ปรับปรุงระบบกรอง

น้ําประปาหมูบาน

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

62  โครงการซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

บริเวณหนาบานนาย

อัน มาดี หมูที่ 21

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

บริเวณหนาบานนายอัน

 มา ดี หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

63  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ 

 หมูที่ 2 บานเปาะ

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

175,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      168



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

64  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาหมูบาน 

บริเวณบานทาเย็น 

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ความลึกไมนอยกวา 

80 เมตร

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

65  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 บริเวณประปาเขาหิน

กอง  หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

66  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 บริเวณไรนาย 

จําเนียร แซซื้อ  หมูที่

 7 บานโปงคอม

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

485,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      169



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

67  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ 

จุดที่ 1 หมูที่ 9

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

68  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ 

จุดที่ 2 หมูที่ 9

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

69  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 หมูที่ 9 บานปรัก

ประดู

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอและ

ทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมพรอมอุปกรณ

280,000   จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      170



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

70  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 บริเวณประปาบาน

โปงคาง  หมูที่ 13 

บานโปงคาง

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 น้ํา สําหรับการ

อุปโภค-บริโภคของ

ประชาชน

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

71  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 หมูที่ 15

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

72  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 หมูที่ 16

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      171



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

73  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 หมูที่ 17 บานทุงดิน

ดํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอและ

ทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมพรอมอุปกรณ

350,000   จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

74 โครงการเจาะบอ

บาดาล เพื่อผลิต

ประปาพรอมอุปกรณ

 บริเวณบานทรัพย

ศิลา หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค-

บริโภค อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

กองชาง

75  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิต

ประปาหมูบาน 

บริเวณบานพุหวาย 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ความลึกไมนอยกวา 

80 เมตร

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      172



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ  หมูที่ 2

 บานเปาะ

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

175,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

77  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

หมูบาน บริเวณบานทา

เย็น หมูที่ 4 บานพุน้ํา

รอน

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ความลึกไมนอยกวา 

80 เมตร

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

78  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ บริเวณ

ประปาเขาหินกอง  หมู

ที่ 7 บานโปงคอม

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

79  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ บริเวณ

ไรนาย จําเนียร แซซื้อ 

 หมูที่ 7 บานโปงคอม

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

485,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      173



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

80  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ จุดที่ 1 

หมูที่ 9

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

81  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ จุดที่ 2 

หมูที่ 9

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

82  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ หมูที่ 9

 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอและทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมพรอมอุปกรณ

280,000    จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาดแคลน

น้ํา สําหรับการ

อุปโภคบริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

83  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ บริเวณ

ประปาบานโปงคาง  

หมูที่ 13 บานโปงคาง

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 น้ํา สําหรับการ

อุปโภค-บริโภคของ

ประชาชน

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

84  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ หมูที่ 15

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

85  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ หมูที่ 16

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

86  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

พรอมอุปกรณ หมูที่ 

17 บานทุงดินดํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอและทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมพรอมอุปกรณ

350,000      จํานวนแหง   สามารถแกไข

ปญหาการขาดแคลน

น้ํา สําหรับการ

อุปโภคบริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

87 โครงการเจาะบอบาดาล

 เพื่อผลิตประปาพรอม

อุปกรณ บริเวณบาน

ทรัพยศิลา หมูที่ 19 

บานทรัพยศิลา

เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-บริโภค 

อยางเพียงพอและทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล 

พรอมอุปกรณ

420,000 จํานวนแหง สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค-

บริโภคของประชาชน

กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

88  โครงการเจาะบอ

บาดาลเพื่อผลิตประปา

หมูบาน บริเวณบานพุ

หวาย หมูที่ 21 บาน

หวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ และทั่วถึง

 ความลึกไมนอยกวา 

80 เมตร

350,000  จํานวนแหง  สามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา 

สําหรับการอุปโภค

บริโภคของประชาชน

 กองชาง

รวม 88 โครงการ 10,938,000 6,918,000 6,915,000 6,005,000 3,975,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      176



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2 กลยุทธพัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการอุดหนุน

การขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค

สาขาอําเภอดานชาง

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมี

น้ําสะอาดใชอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 อุดหนุนขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค

สาขาอําเภอดานชาง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 2  บานหนองเปาะ

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5  ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

2  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 3  บานทุงนาตาปน

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน      385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

3  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 3 บานทุง

นาตาปน

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

4  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 4  บานพุน้ํารอน

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน      385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 5  บานดอนประดู

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน      462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

6  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 5 บานดอน

ประดู

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

7  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

8  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 6 บานหนองผือ

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 7 ตน      269,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 8  บานวังน้ําเขียว

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 8 ตน      308,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

10  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย (โคมไฟโซลา

เซลล) หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,200  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

11  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 9  บานปรักประดู

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

12  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 10  บานดงปอ

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 11  บานชลประ

มานเทพนิมิต

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

14  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิต

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

15  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 12  บานหนองอี

นาค

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน      462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

16  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย (โคมไฟโซลา

เซลล) หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 3 ตน 115,300  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      181



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 13 บาน

โปงคาง

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน 192,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

18  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 13  บานโปงคาง

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน      385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

19  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 14  บานเขาชองคับ

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

20  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 14 บานเขา

ชองคับ

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,800 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      182



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 15  บานหินลาด

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

22  โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําซอย พุมพฤกษ 

จากบานนายเวกย พุม

พฤกษ ถึงบานนางสาว

ประคอง ผองฉวี หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อใหมีไฟฟาใชมีแสง

สวาง

 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา

300,000 จํานวนตน  ประชาชนใน

หมูบานมีไฟฟาใช

 กองชาง

23  โครงการขยายหมอแปลง

ไฟฟาซอย พุมพฤกษ หมูที่

 15 บานหินลาด

 เพื่อใหมีไฟฟาใชมีแสง

สวาง

 โครงการขยายหมอ

แปลงไฟฟา

300,000 จํานวนตน  ประชาชนใน

หมูบานมีไฟฟาใช

 กองชาง

24  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 16  บานหนองแก

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12  ตน      462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      183



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

25  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 16 บาน

หนองแก

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 3 ตน      309,000 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

26  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 17  บานทุงดินดํา

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน      462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

27  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย (โคมไฟโซลา

เซลล) หมูที่ 17 บานทุง

ดินดํา

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 7 ตน 269,100  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

28  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 18  บานใหมหนอง

มะสังข

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 10 ตน      385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      184



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

29  โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนระบบพลังงาน

แสงอาทิตย(โคมไฟโซลา

เซลล)  หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน 462,000 จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง

30  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 19  บานทรัพยศิลา

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

31  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 20  บานโปงขอย

สมอทอง

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 5 ตน      192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

32  โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ประปาหมูบาน หมูที่ 20

 บานโปงขอยสมอทอง

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยประปา

หมูบาน

300,000 จํานวนแหง  มีไฟฟาผลิต

ประปา

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟา

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 21  บานหวยถ้ํา

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 8 ตน      308,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

34  โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงานไฟฟา

 จํานวน 12 ตน      464,000  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

รวม 34 โครงการ 3,082,500  1,649,300  1,532,800  2,887,800  1,339,500  
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการอุดหนุนการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาอําเภอดานชาง 

เปนคาขยายไฟฟา

 เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการดํารงชีวิต

 พื้นที่ตําบลดานชาง 400,000   400,000    400,000   400,000  400,000   จํานวน

หมูบาน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การดํารงชีวิต

 กองชาง

รวม 1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      187



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตรพรอม

อุปกรณ หมูที่ 16

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

อุปกรณ

250,000 จํานวนแหง  สามารถ

แกไขปญหา

การขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-

บริโภคของ

 กองชาง

2  โครงการเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตรพรอม

อุปกรณ หมูที่ 21

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

อุปกรณ

300,000 จํานวนแหง  สามารถ

แกไขปญหา

การขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการกอสรางหนาฝาย

 บริเวณลําหวยหุบปาเปง 

จุดที่ 1 หมูที่ 4 บานพุน้ํา

รอน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

4  โครงการกอสรางหนาฝาย

 บริเวณลําหวยหุบปาเปง 

จุดที่ 2 หมูที่ 4 บานพุน้ํา

รอน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

5  โครงการกอสรางหนาฝาย

 บริเวณลําหวยลื่น หมูที่ 9

 บานปรักประดู

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

6  โครงการกอสรางหนาฝาย

 กั้นน้ําแบบกรม

ชลประทาน บริเวณที่ดิน

นายสมศักดิ์ หอมสุวรรณ

หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

1,500,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง/กรม

ชลประทาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7  โครงการกอสรางหนาฝาย

 บริเวณลําหวยหนองดุม 

จุดที่ 1 หมูที่ 16 บาน

หนองแก

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

8  โครงการกอสรางหนาฝาย

 บริเวณลําหวยหนองดุม 

จุดที่ 2 หมูที่ 16 บาน

หนองแก

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

9  โครงการกอสรางฝาย

ชะลอน้ํา ภายในตําบล

ดานชาง

 เพื่อชะลอน้ําเพื่อไว

ใชในการเกษตร

  สรางฝายชะลอน้ํา     150,000  จํานวนแหง   ตําบลดานชาง

มีฝายชะลอน้ํา

สํานักปลัด/กอง

ชาง

10  โครงการกอสรางฝาย 

บริเวณลําหวยพุหวาย จุด

ที่ 1 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      190



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11  โครงการกอสรางฝาย 

บริเวณลําหวยพุหวาย จุด

ที่ 2 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

12  โครงการกอสรางฝาย 

บริเวณลําหวยพุหวาย จุด

ที่ 3 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

13  โครงการปรับปรุงฝาย 

หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

14  โครงการปรับปรุงฝาย 

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      191



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15  โครงการปรับปรุงฝาย 

หมูที่ 6 บานหนองผือ

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

16  โครงการปรับปรุงฝาย 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

17  โครงการปรับปรุงฝาย 

หมูที่ 9 บานปรักประดู

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

18  โครงการปรับปรุงฝาย 

หมูที่ 20 บานโปงขอย

สมอทอง

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

450,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

รวม 18 โครงการ 1,950,000  1,350,000 3,350,000 1,800,000 1,600,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (2) แผนงานการเกษตร

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

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

2  โครงการขุดลอกหนา

ฝาย หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

3  โครงการขุดลอกลํา

หวยปาไร หมูที่ 6 

บานหนองผือ

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

4  โครงการขุดลอกหวย

ไหแตก หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

 เพื่อมีน้ําใชใน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (2) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการขุดลอกหวย

วังน้ําเขียว หมูที่ 8 

บานวังน้ําเขียว

 เพื่อมีน้ําใชใน

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

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

7  โครงการขุดลอกลํา

หวยหนองพังพวย หมู

ที่ 9 บานปรักประดู

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

8  โครงการขุดลอกลํา

หวย ตอจากเดิมที่ดิน

ของนายสมบัติ ภูฆัง 

ถึงที่ดิน นายสมุด ทอง

อินทร  หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 ขนาดหวยปากกวาง 15 

ม. ยาว 1,700 ม. 

ปริมาตรดินขุด 22,100 

ลบ.ม.

1,200,000 จํานวนแหง  มีน้ําใชใน

การเกษตร

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (2) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9  โครงการขุดลอกฝาย

 หมูที่ 12 บานหนอง

อีนาค

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

10  โครงการขุดลอกหวย

หนองดุม หมูที่ 16 

บานหนองแก

 เพื่อมีน้ําใชใน

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 

บานหวยถ้ํา

 เพื่อมีน้ําใชใน

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 

บานหวยถ้ํา

 เพื่อมีน้ําใชใน

การเกษตร

 ขนาดหวยปากกวางเฉลี่ย

 105 ม. ยาว 200 ม. ลึก

 2.5 ม. ปริมาณดินขุด 

52,500 ลบ.ม.

3,000,000    จํานวนแหง  มีน้ําใชใน

การเกษตร

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (2) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13  โครงการขุดลอกลํา

หวยพุหวาย หมูที่ 21

 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับ

เพาะปลูกในฤดู

แลง

 กองชาง

14  โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการน้ํา

 เพื่ออบรมศึกษาดู

งานการบริหาร

จัดการน้ําและ

นํามาใชประโยชน

ในพื้นที่ตําบลดานชาง

 จํานวนผูเขารวมอบรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จํานวนผู

เขาอบรม

มีความรู

เพิ่มขึ้น

 ผูเขารับการ

ฝกอบรม มี

ความรูการ

บริหารจัดการ

น้ําและนํา

ความรูมาใชใน

พื้นที่ตําบลดาน

ชาง

สํานักปลัด

รวม 14 โครงการ 630,000      4,830,000 2,574,000 1,590,000 2,630,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการปรับปรุง

อาคารสภาตําบลดาน

ชาง หมูที่ 3 บานทุงนา

ตาปน

 เพื่อใหประชาชนได

จัดกิจกรรมสําหรับ

หมูบาน

 โครงการปรับปรุงอาคาร

สภาตําบลดานชาง หมูที่ 3

450,000 จํานวนแหง  เพื่อให

ประชาชนได

จัดกิจกรรม

สําหรับหมูบาน

 กองชาง

2  โครงการกอสรางศูนย

การเรียนรู หมูที่ 9 

บานปรักประดู

 เพื่อใหประชาชนได

จัดกิจกรรมสําหรับ

หมูบาน

 โครงการกอสรางศูนยการ

เรียนรู หมูที่ 9

2,800,000 จํานวนแหง  เพื่อให

ประชาชนได

จัดกิจกรรม

สําหรับหมูบาน

 กองชาง

3  โครงการกอสราง

อาคารตลาดกลางเพื่อ

การเกษตร  หมูที่  16 

บานหนองแก

 เพื่อเพิ่มชอง

ทางเลือกการ

จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตร ใหแก

ประชาชนในพื้นที่

 ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว

  40 เมตร

9,900,000 จํานวน

อาคาร

 ประชาชนมี

ชองทางเลือก

การจําหนาย

ผลผลิตทาง

การเกษตร

 กองชาง

4  โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนตลาดกลางเพื่อ

การเกษตร  หมูที่  16 

 บานหนองแก

 เพื่อใหสถานที่

ดังกลาวมีความ

สวยงามและมี

เอกลักษณ

 เปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในตําบล

9,500,000  จํานวนแหง   มีภูมิทัศนที่ดี

 ,บริเวณตลาด

กลางโดยรอบ

มีการปรับปรุง

ภูมิทัศนที่ดี

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  ปรับปรุงหอ

กระจายขาว หมูที่ 2

 บานหนองเปาะ

 เพื่อปรับปรุงหอ

กระจายขาวใหเกิด

ความสมบูรณในการ

ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงหอกระจายขาว

 หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

100,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดขาวสาร

อยางทั่วถึงการ

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 กองชาง

6  ปรับปรุงเสียงตาม

สาย หมูที่ 9 บาน

ปรักประดู

 เพื่อปรับปรุงเสียง

ตามสายใหเกิดความ

สมบูรณในการ

ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงเสียงตามสาย 

หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

100,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดขาวสาร

อยางทั่วถึงการ

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 กองชาง

7  กอสรางหอ

กระจายขาว หมูที่ 

15 บานหินลาด

 หอกระจายขาวให

เกิดความสมบูรณใน

การประชาสัมพันธ 

กิจกรรมตางๆๆ

 กอสรางหอกระจายขาว 250,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดขาวสาร

อยางทั่วถึงการ

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 กองชาง

8  ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงคหมูที่ 

6 บานหนองผือ

 เพื่อปรับปรุงศาลา

เอนกประสงคใหเกิด

ความสมบูรณในการ

ใชสถานที่ จัดกิจกรรม

ตางๆๆ

 ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค หมูที6่  

บานหนองผือ

400,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดรับ

ประโยชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอสรางโรงจอด

รถยนตสวนกลาง

(รถพยาบาลกูชีพ)

เพื่อดูแลทรัพยสินของ

ทางราชการมิให

เสียหาย

กอสรางโรงจอดรถ 100,000  จํานวนแหง มีโรงจอดรถสําหรับ

ดูแลทรัพยสินของ

ทางราชการมิให

เสียหาย

 กองสาธารณสุข

   /กองชาง

10 โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อจัดระบบการ

บริการที่สะดวก และ

รวดเร็ว

ปรับปรุงอาคาร 

สํานักงาน

100,000  จํานวนแหง มีสํานักงานที่สะดวก 

ในการปฏิบัติงานดาน

การแพทยฉุกเฉิน 

และงานศูนย อปพร.

 กองสาธารณสุข

    /กองชาง

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรัก

ประดู หมูที่ 9

เพื่อใหเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยและไดรับ

มารฐานของศพด.

จํานวนเด็ก 200,000 จํานวนศูนย ศพด.ไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดรับความ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ชลประทานเทพนิมิต หมูที่ 

11

เพื่อใหเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยและไดรับ

มารฐานของศพด.

จํานวนเด็ก 200,000 จํานวนศูนย ศพด.ไดมาตรฐานและ

เด็กเล็กไดรับความ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการกอสรางสระวายน้ํา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุ

น้ํารอน หมูที่ 4

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.

ไดเรียนรูการวายน้ํา

และเอาตัวรอดในน้ําได

สระวายน้ําภายใน

ศพด.บานพุน้ํารอน

500,000 จํานวนศูนย เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกเด็กเล็ก

ในการเรียนรูเรื่อง

วายน้ํา

กองการศึกษา

14 โครงการกอสรางสระวายน้ํา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ปรักประดู หมูที9่

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.

ไดเรียนรูการวายน้ํา

และเอาตัวรอดในน้ําได

สระวายน้ําภายใน

ศพด.บานปรักประดู

500,000 จํานวนศูนย เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกเด็กเล็ก

ในการเรียนรูเรื่อง

วายน้ํา

กองการศึกษา

15 โครงการกอสรางสระวายน้ํา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองเปาะ หมูที่ 2

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.

ไดเรียนรูการวายน้ํา

และเอาตัวรอดในน้ําได

สระวายน้ําภายใน

ศพด.บานพุหนองเปาะ

500,000 จํานวนศูนย เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกเด็กเล็ก

ในการเรียนรูเรื่อง

วายน้ํา

กองการศึกษา

16 โครงการตอเติมหลังคารอบ

อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ดานชาง พรอมปู

กระเบื้อง

เพื่อใหเด็กไดมีสถานที่

ในการเรียนรูที่

สะดวกสบายเหมาะ

แกการจัดการเรียน

การสอน

ตอเติมหลังคารอบ

อาคารเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.ดานชาง

พรอมปูกระเบื้อง

600,000 600,000 600,000 600,000 700,000 จํานวนศูนย เด็กไดมีสถานที่ในการ

เรียนรูที่สะดวกสบาย

เหมาะแกการจัดการ

เรียนการสอน

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการกั้นหองเพื่อแบง

พื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่น

รักการอานใหเปนสัดเปน

สวนประจําหมูบาน/ตําบล

ของ อบต.ดานชาง (ตาม

โครงการที่อานหนังสือ

ทองถิ่นรักการอาน) ของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

เพื่อเปนการสงเสริม

การอานภายใตแผน

แมบทสงเสริม

วัฒนธรรมการอานสู

สังคมแหงการเรียนรู

กั้นหอง จํานวน 2 หอง

 หมูที่ 5 และหมูที่ 14

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนแหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเขาถึง

แหลงความรูและสราง

เสริมนิสัยรักการอาน

กองการศึกษา

18  โครงการปรับปรุง/

ซอมแซม/ตอเติมอาคาร

บานพัก อาคาร 1 ใน

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

 เพื่อปรับปรุง

ซอมแซมตอเติม

อาคารบานพักให

สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ

เติมอาคารบานพัก

485,000  อาคาร

บานพัก

ปรับปรุงดี

ขึ้น

 อาคารบานพักไดรับ

การปรับปรุง 

ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

19  โครงการปรับปรุง/

ซอมแซม/ตอเติมอาคาร

บานพัก อาคาร 2 ใน

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

 เพื่อปรับปรุง

ซอมแซมตอเติม

อาคารบานพักให

สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ

เติมอาคารบานพัก

150,000  อาคาร

บานพัก

ปรับปรุงดี

ขึ้น

 อาคารบานพักไดรับ

การปรับปรุง 

ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20  โครงการปรับปรุง/

ซอมแซม/ตอเติมอาคาร

บานพัก อาคาร 3 ใน

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

 เพื่อปรับปรุง

ซอมแซมตอเติม

อาคารบานพักให

สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ

เติมอาคารบานพัก

250,000  อาคาร

บานพัก

ปรับปรุงดี

ขึ้น

 อาคารบานพักไดรับ

การปรับปรุง 

ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

21  โครงการปรับปรุง/

ซอมแซม/ตอเติมอาคาร

บานพัก อาคาร 4 ใน

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

 เพื่อปรับปรุง

ซอมแซมตอเติม

อาคารบานพักให

สามารถใชงานได

 ปรับปรุงซอมแซมตอ

เติมอาคารบานพัก

450,000  อาคาร

บานพัก

ปรับปรุงดี

ขึ้น

 อาคารบานพักไดรับ

การปรับปรุง 

ซอมแซม ตอเติม

 สํานักปลัด/

กองชาง

22  โครงการกอสรางรั้ว 

องคการบริหารสวนตําบล

ดานชาง

  เพื่อเปนการสราง

ความปลอดภัยภายใน

เขตพื้นที่ อบต. ดาน

ชาง

 กอสรางรั้วโดยรอบที่

ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

490,000  ระยะของ

รั่ว

 ทรัพยสินของ

ราชการมีความ

ปลอดภัย

 สํานักปลัด/

กองชาง

23  โครงการปรับปรุงซอมแซม

หองน้ําภายในองคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง

 เพื่อใหหองน้ําภายใน 

อบต.ดานชาง มีความ

สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 เพื่อการบริการ

ประชาชนในการมา

ติดตอราชการ

 ปรับปรุงซอมแซม

หองน้ํา

250,000  หองน้ํา

ไดรับการ

ปรับปรุง 

ซอมแซม

 หองน้ํามีสุขลักษณะ

ที่ดีสะอาดนาใชงาน

 สํานักปลัด/

กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

24  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในองคการบริหารสวน

ตําบลดานชาง

 เพื่อใหบริเวณที่ทํา

การองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง มี

ภูมิทัศนที่ดีขึ้นในการ

บริการประชาชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

400,000   จํานวน

อาคาร

 บริเวณที่ทําการ

อบต.ดานชางมีภูมิ

ทัศนที่ดีขึ้น

 สํานักปลัด/

กองชาง

25  โครงการกอสรางหอง

ประชุม เอนกประสงค  

พรอมตกแตง

 เพื่อใหมีอาคารที่เอื้อ

ตอการใชงานและการ

จัดกิจกรรมตางๆของ

อบต.

 กอสรางหองประชุม 

พรอมตกแตง

   500,000  จํานวนแหง  มีสถานที่พรอม

สําหรับการประชุม

ตางๆ

สํานักปลัด/กอง

ชาง

26  โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค เพื่อการ

บริการประชาชน

 เพื่อใหมีสถานที่ไว

รองรับประชาชนที่มา

ติดตอราชการ

 กอสรางอาคาร

เอนกประสงค เพื่อการ

บริการประชาชน

   470,000  จํานวนแหง  มีสถานที่รองรับ

ประชาชน

สํานักปลัด/กอง

ชาง

27  โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารเอนกประสงค 1

 เพื่อปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค 1 ให

สามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

 ปรับปรุงซอมแซม

อาคารเอนกประสงค 1

      150,000  จํานวนแหง  อาคารเอนกประสงค

 ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม

สํานักปลัด/กอง

ชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28  โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารเอนกประสงค 2

 เพื่อปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค 2 ให

สามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

 ปรับปรุงซอมแซม

อาคารเนอกประสงค 2

      200,000  จํานวนแหง  อาคารเอนกประสงค

 ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม

สํานักปลัด/กอง

ชาง

29  โครงการกอสรางอาคาร

จอดรถ

 เพื่อกอสรางอาคาร

จอดรถบริการ

ประชาชนที่มาติดตอ

 กอสรางอาคารจอดรถ     200,000  จํานวนแหง  มีอาคารจอดรถ

บริการประชาชน

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/กอง

ชาง

30  โครงการปรับปรุงซอมแซม

ตอเติมอาคารสํานักงาน

 เพื่อใหอาคารมีสภาพ

ที่เอื้อตอการใชงาน

และการจัดกิจกรรม

ตางๆของอบต.

 ซอมแซมตอเติม

อาคารสํานักงาน

   380,000  จํานวนแหง  มีสถานที่พรอม

สําหรับการใชงาน

สํานักปลัด/กอง

ชาง

31  โครงการกอสรางหลังคา

คลุมทางเดิน อาคาร

สํานักงาน   

 เพื่อกอสรางหลังคา

กันแสงแดด กันฝน 

ระหวางทางเดิน

สํานักงาน

 กอสรางหลังคา    150,000  จํานวนแหง  มีหลังคาคลุมทางเดิน

ไวบริการประชาชน

สํานักปลัด/กอง

ชาง

32  โครงการกอสรางบานพัก

พนักงานสวนตําบล

 เพื่อใหขาราชการไดมี

ที่พักอาศัยที่มีความ

มั่นคงแข็งแรง

 กอสรางบานพัก

พนักงานสวนตําบล

2,000,000  อาคาร

บานพัก

 ขาราชการไดมีที่พัก

อาศัยที่มีความมั่นคง

แข็งแรง

 สํานักปลัด/

กองชาง

รวม  32 โครงการ 24,595,000 2,680,000 2,490,000 4,400,000 1,360,000
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ผ.02

                

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5. การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 

      (1) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชารัฐรวม

ใจ สรางวินัยรักษา

ความสะอาดชุมชน

เพื่อจัดกิจกรรมเก็บและ

คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน

ที่ตนทาง

จัดกิจกรรมทุกเดือน 50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     ปริมาณ

ขยะที่คัด

แยกไดแต

ละประเภท

ประชาชนมีจิตสํานึก

และการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

 กองสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

                              ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมายที่ 15 : ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรม

ของที่ดินและฟนสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13    หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา

ค. Sustainable Development Goals : SDGs         เปาหมายที่ 3 : สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมความเปนอยูที่ดีสําหรับทุกคนในทุกวัย

เปาหมายที่ 14 : อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 

      (1) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)

เพื่อใหประชาชนมีการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย

ภายในชุมชน

มีการจัดกิจกรรมการ

ดําเนินเรื่องการจัดการ

ขยะในชุมชน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวนครั้ง ชุมชนมีการบริหาร

จัดการขยะที่ดี

 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการสงเสริมการ

คัดแยกขยะในครัวเรือน

เพื่อลดปริมาณขยะจาก

แหลงกําเนิด

จัดอบรมเรื่องการคัด

แยกขยะ พรอมจัดตั้ง

กลุมบริหารจัดการขยะ

ในชุมชน

100,000 100,000 100,000  100,000  100,000   จํานวน

ผูเขารวม

สามารถลดปริมาณ

ขยะจากแหลงกําเนิด

ไดโดยจากพฤติกรรม

ของประชาชนในการ

ลดการผลิตขยะ

 กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการธนาคารขยะ

ในโรงเรียน

เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึก

ในการคัดแยกขยะ และ

รักษาสิ่งแวดลอมภายใน

โรงเรียน

จัดการอบรมใหความรู

นักเรียน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน

ธนาคารขยะ

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการเปลี่ยน

ขยะเปนเศรษฐกิจ 

และนําขยะ  ไปใชให

เกิดประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

 กองสาธารณสุขฯ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 

      (1) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการธนาคารขยะ

ในชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก

ในการคัดแยกขยะ และ

รักษาสิ่งแวดลอมภายใน

ชุมชน และเปนการชวย

ลดปริมาณขยะ

จัดการอบรมใหความรู

แกประชาชน และ

จัดระบบธนาคารขยะ

ในชุมชน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000     จํานวน

ธนาคารขยะ

ประชาชนความรู

เกี่ยวกับการเปลี่ยน

ขยะเปนเศรษฐกิจ 

และนําขยะ  ไปใชให

เกิดประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

 กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรถบรรทุกขยะ

เพื่อใหมีอุปกรณและเรื่อง

จักรพรอมในการปฏิบัติงาน

ดําเนินการปรับปรุง

ซอมแซมรถบรรทุกขยะ

300,000 -          -          300,000   จํานวนรถ มีอุปกรณพรอมใชงาน  กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 โครงการ 600,000 300,000 300,000 300,000 600,000
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกปา  พัฒนา

ปาชุมชนเพื่อลดภาวะโลก

รอน

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนรูจักการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

พื้นที่สีเขียว  ปาชุมชน

 แหลงอาหารชุมชน

จัดหาพันธุไมสําหรับ

ปลูกปาตามพื้นที่

สาธารณะหรือพื้นที่

ประชาคมกําหนดปลูกปา

20,000 20,000 20,000        20,000        20,000         จํานวนตนไม ประชาชนรูจักการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

มีสวนรวมในการ

ดูแลรักษา และใช

ประโยชนจาก

พื้นที่อยางเหมาะสม

 กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมการใช

กาชชีวภาพ เพื่อรักษา

สิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมให

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

เพื่อรักษาระบบนิเวศน

 เพื่อรักษาระบบ

นิเวศนของแหลงน้ํา

 จัดกิจกรรมปลอยปลา 10,000 10,000 10,000        10,000        10,000         จํานวน

แหลงน้ํา

 แหลงน้ํามีความ

สะอาดและอุดม

สมบูรณ

 กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการทําความสะอาด

หวย หนอง คลอง บึง

เพื่อทําความสะอาด 

และ ฟนฟูพัฒนา

แหลงน้ํา ลดปญหา

การเกิดผักตบชวา

ทําความสะอาดหวย 

หนอง คลอง บึง

10,000 10,000 10,000        10,000        10,000         จํานวน 

หวย หนอง 

คลอง

มีแหลงน้ําสะอาด 

เพื่อใหประชาชนมี

ไว อุปโภคและ

บริโภค

 กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

เพื่อใหประชาชนปก

ปกทรัพยากรทองถิ่น 

การสํารวจ 

รวบรนวมทรัพยากร

ทองถิ่น การอนุรักษ

และใชประโยชน

ทองถิ่น

การสํารวจ รวมรวม

ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

100,000 100,000 100,000      100,000      100,000       จํานวน

ทรัพยากร

ทองถิ่น

มีศูนยขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น

 กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการอนุรักษตนไมใหญ เพื่อสนับสนุน 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

7 โครงการอบรมการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 แกเด็กและเยาวชน

เพื่อสงเสริมการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขา

อบรม

เด็กและเยาวชน

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

8  โครงการจัดวางแนวทุน 

เพื่อบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

 เพื่อใหมีทรัพยากรไว

ใชไดนานและเกิด

ประโยชนอยางคุมคา

มากที่สุด

 เพื่อจัดซื้อทุนวางแนว

ปองกัน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนทุน  ทรัพยากรไวใชได

นานและเกิด

ประโยชนอยาง

คุมคามากที่สุด

สํานักปลัด
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการปลูกตนไมถนน

สวยดวยมือทองถิ่น

เพื่อใหสองขางถนน

เกิดความสวยงาม

และสามารถเปน

แหลงทองเที่ยวของ

ตําบลดานชาง เพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในที่

สาธารณะและสอง

ขางทาง เพื่อลดภาวะ

โลกรอนและรณรงค

สรางจิตสํานึกใหกับ

ผูเขารวมกิจกรรม

และชุมชนในพื้นที่

เห็นความสําคัญของ

การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม

ปลูกตนไมสองขางทาง

ถนนในพื้นที่ หมู 17 

บานทุงดินดํา

   350,000    350,000       350,000       350,000       350,000  ถนนใน

พื้นที่ตําบล

ดานชางมี

ความ

สวยงาม

เพิ่มขึ้น

 พื้นที่ตําบลดาน

ชางมีพื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น มีภูมิทัศน

สวยงามพัฒนาให

เปนจุดชมวิว

ทิวทัศนและแหลง

ทองเที่ยว และให

ประชาชนมี

จิตสํานึกในการ

ดูแลรักษา

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเกิด

ความรัก ความ

สามัคคีในชุมชน

 สํานักปลัด
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๐ โครงการปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรติ

เพื่อใหพื้นที่ตําบล

ดานชางเกิดความ

สวยงามและสามารถ

เปนแหลงทองของ

ตําบลดานชาง เพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในที่

สาธารณะเพื่อลด

ภาวะโลกรอนและ

รณรงคสรางจิตสํานึก 

ใหกับผูเขารวม

กิจกรรมและชุมชน

ในพื้นที่ เห็น

ความสําคัญของการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ปลูกตนไม สองขางถนน

ในพื้นที่ตําบลดานชาง

200,000   200,000   200,000      200,000      200,000       พื้นที่ตําบล

 ดานชางมี

ความสวย 

งามเพิ่มขึ้น

พื้นที่ตําบลดาน

ชางมีพื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น มีภูมิทัศน

สวยงามพัฒนาให

เปนจุดชุมวิว

ทิวทัศนและแหลง

ทองเที่ยว และให

ประชาชนมี

จิตสํานึกในการ

ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เกิดความรักความ

สามัคคีในชุมชน

 สํานักปลัด
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการปลูกตนไมตาม

แนวพระราชเสาวนีย

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง 

พรอมปรับภูมิทัศนเปน

สถานที่พักผอนหยอนใจ 

และออกกําลังกาย

สําหรับประชาชนคันฝาย

บานหนองพังพวย หมูที่ 9

 ตําบลดานชาง

เพื่อลดปญหาโลก

รอนและสงเสริม

ประชาชนใหมี

สถานที่ออกกําลัง

กายพักผอนหนอยใจ

จํานวน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่สีเขียว

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมี

สถานที่ออกกําลัง

กาย

สํานักปลัด

รวม 11 โครงการ 1,160,000 1,160,000 1,160,000  1,160,000   1,160,000   
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.3 สงเสริมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ดานมลพิษทางอากาศ 

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธใหความรู

เรื่องฝุนละออง PM 2.5

เพื่อจัดกิจกรรมในการ

ใหความรูและการ

ปองกันฝุน PM2.5

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู

ประชาชน เยาวชน

50,000 50,000 50,000    50,000    50,000      จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและปลอดภัย

จากอันตรายของฝุน

ละออง PM 2.5

 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคงดเผาในที่

โลง

 จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธใหความรู

เกี่ยวกันผลกระทบการ

เผาในที่โลง

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู

ประชาชน เยาวชน

30,000 30,000 30,000    30,000 30,000      จํานวนคนที่เขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนมีจิตสํานึก

และและตระหนักถึง

ผลกระทบตอการเผา

ในที่โลง

 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมและ

รณรงคหยุดการเผาออย

เพื่อใหความรูถึงผลเสีย

จากการเผาออย และ

รณรงคใหหยุดการเผา

ออย

บรรยายใหความรูและ

จัดทําปายรณรงคหยุดการ

เผาออย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม สรางจิตสํานึกใหแก

เกษตรกรผูปลูกออย 

ใหหยุดการเผาออย

หันมาเก็บเกี่ยวออยสด

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแกไขปญหา

ฟลูออไรดในน้ํา

เพื่อแกไขปญหา

ฟลูออไรดที่มีคาเกิน

มาตรฐาน ในน้ําอุปโภค

และบริโภคของ

ประชาชน

ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน และจัดระบบ

น้ําอุปโภค บริโภคใน

หมูบานที่มีคาฟลูออไรด

เกินมาตรฐาน

500,000 500,000 500,000  จํานวนแหง ประชาชนไดใชน้ําที่

สะอาดและ

ปลอดภัยจาก

ปญหาของ

ฟลูออไรดในน้ําดื่ม

 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการฝกอบรมผู

ปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉินเบื้องตน

 เพื่อใหประชาชนมี

ความรูในการชวยเหลือ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน

จัดการอบรมใหความรู

ในการปฐมพยาบาล

50,000 50,000 50,000      50,000 50,000      จํานวนคน ผูปฏิบัติงาน/

ประชาชนมีความรู

เรื่องการปฐม

พยาบาลเบื้องตน

 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการฝกอบรม อาสา

ฉุกเฉินชุมชน

 เพื่อใหประชาชนมี

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการผูกอการดี 

ปองกันการจมน้ํา  

(ตะโกน โยน ยื่น )

เพื่อพัฒนาอาสาสมัคร

ในชุมชน  เปนทีม

เครือขายเฝาระวัง

ปองกันเด็กจมน้ําใหกับ

เด็กในการชวยเหลือ

ตนเอง สามารถเอาชีวิต

รอดจากการจมน้ํา

จัดการอบรมอาสาสมัคร

ใหการชวยเหลือ

ประชาชนในการ

ปองกันการจมน้ํา

100,000 100,000 100,000    100,000      100,000    จํานวนคน เครือขายปองกัน

เด็กจมน้ําตําบล

ดานชาง มีความรู

และทักษะในการ

สอนเด็กนักเรียน

 กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

ของสมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

 กรมพรศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี

เพื่อใหเกิดการบูรณา

การในการดําเนินงาน

ปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของให

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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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออกและไขซิการ

อยางยั่งยืน

เพื่อระดมความรวมมือ

และประสานจากทุก

องคกรทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ประชาชนใน การ

ปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

เพื่อการกําจัดลูกน้ํา

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

เขาใจเกี่ยวกับโรค

ไขเลือดออก และ

ตระหนักถึง

ความสําคัญ และ

อันตรายจากโรค

ไขเลือดออกจน

สามารถปองกัน

ตนเองได

 กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 

2019

เพื่อปองกันและควบคุม

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

เกี่ยวกับโรคไวรัสโค

โรนา 2019 และ

สามารถปองกัน

ตนเองได

 กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคที่เกิดขึ้นใหม

จัดการอบรมใหความรู

ประชาชนทั่วไปและ

การควบคุมและปองกัน

โรค

100,000 100,000 100,000    100,000      100,000    จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนไดรับ

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับโรคที่

เกิดขึ้นใหมและ

สามารถปองกัน

ตนเองได

 กองสาธารณสุขฯ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการเสริมสรางความ

รวมมือในการปองกัน

แกไขปญหาโรคเอดส

และการตั้งครรภกอนวัย

อันควร

เพื่อใหเยาวชน 

ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจในเรื่องเพศ

และโรคเอดส

จัดการอบรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ

เยาวชน

30,000 30,000 30,000      30,000        30,000      จํานวน

ผูเขารวม

เยาวชนมีความรู

เรื่องเพศ และ

สามารถปองกัน

ตนเองไดอยาง

ถูกตอง

 กองสาธารณสุขฯ

10  โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธเรื่องโรค

เอดสในเด็กและเยาวชน

 เพื่อใหความรู ความ

เขาใจในเรื่องโรคเอดส 

การปองกันควบคุมการ

แพรกระจายเชื้อเอดส

 จัดกิจกรรมการรณรงค

ใหความรู จํานวน 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

ผูเขารวม

เยาวชนมีความรู

เรื่องโรคเอดส และ

ปลอดภัยสามารถ

ปองกันตนเองได

อยางถูกตอง

 กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการรณรงควันงดสูบ

บุหรี่โลก

เพื่อกระตุนเตือนใหทุก

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

เพื่อใหประชาชนได

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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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการเสริมสรางความ

ปลอดภัยดานโภชนาการ

เพื่อพัฒนา รานอาหาร

 / แผงลอยจําหนาย

อาหารใหไดมาตรฐาน 

เพื่อใหผูบริโภคได

บริโภคอาหารที่

ปลอดภัยและได

มาตรฐาน

ประสานหนวยงานที่

เกี่ยวของเขารวมบูรณา

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

เพื่อใหประชาชนลด

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

15 โครงการสูงวัย ฟนสวย เพื่อใหการ

รักษาพยาบาลและ

สงเคราะหผูสูงอายุเรื่อง

สุขภาพในชองปาก

จัดกิจกรรมสํารวจ 

ผูสูงอายุเรื่องในชอง

ปากและใหการสงเสริม

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

ผูเขารวม

ผูสูงอายุไดรับการ

ดูแลสุขภาพในชอง

ปาก

 กองสาธารณสุขฯ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการสรางเสริม

สุขภาพ ปองกัน ฟนฟู

สมรรถภาพทางการ

มองเห็น และแกไข

ปญหาความบกพรอง

ทางการมองเห็น ของผูมี

ปญหาทางดานสายตา

เพื่อตรวจคัดกรองโรค

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

 เพื่อใหเด็ก 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

18   โครงการสงเสริม

ความรูหญิงตั้งครรภและ

หลังคลอดในการดูแล

สุขภาพแม และ เด็ก

 เพื่อดูแลสุขภาพของ

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

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณการ

ดําเนินงานของกองทุน

สนับสนุนงบประมาณ

ใหกับกองทุนตําบลดาน

ชาง

300,000 300,000 300,000    300,000      300,000    งบประมาณ

ที่ไดสนับสนุน

กองทุนตําบลมี

กิจกรรมการ

ดําเนินงานที่

หลากหลาย

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      219



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20  โครงการอนามัยโรงเรียน  เพื่อสงเสริมนักเรียนให

ปฏิบัติตนเองใหถูก

สุขลักษณะ

 จัดกิจกรรมใหความรู 10,000 10,000 10,000      10,000        10,000      จํานวน

ผูเขารวม

 เด็กนักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง

 กองสาธารณสุขฯ

21   โครงการสมองดีเริ่มที่

ไอโอดีน

 เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหความรูเรื่อง

ไอโอดีน

 จัดกิจกรรมใหความรู 10,000 10,000 10,000      10,000        10,000      จํานวน

ผูเขารวม

 เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

 กองสาธารณสุขฯ

22 โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการบริโภค

อาหาร

เพื่อใหความรูประชาชน

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

เพื่อใหประชาชนมี

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      220



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

24 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 2

 บานหนองเปาะ

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

25 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 3

 บานทุงนาตาปน

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

26 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่  4

 บานพุน้ํารอน

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      221



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

27 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่  5

 บานดอนประดู

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

28 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่  6

 บานหนองผือ

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

29 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 7

 บานโปงคอม

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      222



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 8

 บานวังน้ําเขียว

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

31 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 9

 บานปรักประดู

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

32 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

10 บานดงปอ

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      223



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

11 บานชลประทานเทพ

นิมิตร

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

34 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

12 บานหนองอีนาค

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

35 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

13 บานโปงคาง

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      224



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

36 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

14 บานเขาชองคับ

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

37 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

15 บานหินลาด

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

38 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

16 บานหนองแก

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      225



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

39 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

17 บานทุงดินดํา

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

40 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

18  บานใหมหนองมะ

สังข

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

41 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

19 บานทรัพยศิลา

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      226



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

42 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่  

20 บานโปงขอยสมอทอง

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

43 โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูทื่ 

21  บานหวยถ้ํา

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของชุมชน

และคณะกรรมการ

หมูบาน

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

หมูบานไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 กองสาธารณสุขฯ

44 อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานขับเคลื่อน

โครงการสัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการสัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวน

กิจกรรม

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรม

 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      227



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

45 อุดหนุนสําหรับการ

สํารวจขอมูลสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา

เพื่อสนับสนุนการ

สํารวจและขึ้นทะเบียน

ขอมูลสัตว

อุดหนุนการจัดกิจกรรม

โครงการสัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา

20,000 20,000 20,000      20,000        20,000      จํานวนสุนัข

และแมวที่ขึ้น

ทะเบียน

งบประมาณ

อุดหนุนการจัด

กิจกรรม

 กองสาธารณสุขฯ

รวม 45 โครงการ 2,330,000 1,830,000 2,330,000 1,830,000  2,330,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      228



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.4 การสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

      (2) แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการพัฒนาตลาดนัด

ชุมชนดานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดลอม

 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูจําหนายสินคาใน

ตลาดนัดชุมชน

 อบรมใหความรู 10,000 10,000 10,000    10,000    10,000     จํานวนผูเขารวม/

ตลาดไดมาตรฐาน

 ประชาชนบริโภค

อาหารถูกหลัก 

สะอาด ปลอดภัย

 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      229



ผ. 02

หมุดหมายที่  ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน

                  เปาหมายที่ 12 : สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

                    ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

                         ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดทํา

ธนาคารน้ําใตดิน

 เพื่อจัดทําธนาคารน้ํา

ใตดินไวเก็บกักน้ํา ใชใน

หนาแลง

 จัดทําธนาคารน้ําใตดิน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  จํานวนแหง  มีน้ําใชใน

การเกษตร ในชวง

ฤดูแลง

สํานักปลัด/

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

                              ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง

หมุดหมายที่  ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ




แขงขันได

ค. Sustainable Development Goals : SDGs       เปาหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการอบรมให

ความรูแกประชาชน

ดานนวัตกรรมกับการ

พัฒนาเกษตรกรรมยุค

ไทยแลนด 4.0

เพื่อสงเสริมเกษตรกรให

เขาถึงขอมูลไดงายเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตสินคา

เกษตรใหเพียงพอตอ

การบริโภคคิดคนและ

พัฒนานวัตกรรมรวมถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 จัดการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน

ผูเขารวม

เกษตรกรสามารถ

พึ่งพาตนเองไดและ

มีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น

รวมกันสราง

เครือขายสังคม

เกษตรใหเปนสังคม

แหงการเรียนรู

 สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมปลูก

พืชเกษตรอินทรีย

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

ประชาชน

สงเสริมปลูกพืชเกษตร

อินทรีย

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขา

อบรม

 ประชาชนมีรายได

เพิ่มเติม

 สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

ประชาชน

สงเสริมการเรียนรูตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง หมูที่ 19

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขา

อบรม

 ประชาชนมีรายได

เพิ่มเติม

 สํานักปลัด

5  โครงการสงเสริม

อาชีพการเลี้ยงไกไข

 เพื่อสงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น ลดคาใชจาย

 สํานักปลัด
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการอบรมการ

ผลิตสารชีวภัณฑ เพื่อ

ลดตนทุน  เพื่อลดการ

ใชสารเคมี

สงเสริมใหความรู และ

สรางความเขาใจใหกับ

ประชาชนในการใช

สารเคมีทางการเกษตร

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลดานชาง

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรม

ประชาชนไดรับ

ความรูเกี่ยวกับการ

ใชสารเคมีทาง

การเกษตรอยางถูก

วิธีตามหลักวิชาการ

 สํานักปลัด

7  โครงการผลิตเห็ดฟาง

ตะกรา  เพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน ตาม

แนวปรัญชาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 เพื่อตองการให

ประชาชนมีอาหาร

สําหรับการบริโภค-

อุปโภค

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลดานชาง

      40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรม

 ประชาชนมีความ

เปนอยูแบบ

พอเพียง ประหยัด

 สํานักปลัด

8  โครงการสงเสริม

หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง

 เพื่อเปนการสราง

หมูบานตนแบบในการ

ขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

      60,000     60,000     60,000     60,000     60,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนไดรับ

ความรูในการนํา

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ไปดํารงชีวิต

 สํานักปลัด
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9  โครงการปรับวิถีชีวิตสู

เกษตรกรรมทางเลือก 

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อสงเสริมใหความรู

และสรางความเขาใจ

ใหกับประชาชนลดใช

และหันมาใชสาร

ทดแทนสารเคมี ที่ใชกับ

เกษตรอินทรีย

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลดานชาง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน

ผูเขารวม

 ประชาชนไดรับ

ความรูเกษตร

อินทรียและความรู

เกี่ยวกับการใชชีว

ภัณฑทดแทน

สารเคมี และการทํา

เกษตรอินทรีย

อยางถูกวิธีถูกหลัก

วิชาการ

 สํานักปลัด

10  โครงการสงเสริม

อาชีพการแปรรูป

อาหารจากปลา

 เพื่อสงเสริมให

ประชาชนพื้นที่ตําบล

ดานชาง มีรายไดเพิ่มขึ้น

 โดยนําวัตถุดิบมาเพิ่ม

มูลคาทางตลาด

อบรมใหความรูวิธีการ

แปรรูปอาหารจากปลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ประชาชนที่เขา

รับการอบรมมี

ความรูการแปร

รูปอาหารจากปลา

 ประชาชนในพื้นที่

ตําบลดานชาง มี

ความรูในการแปร

รูปอาหารจากปลา 

ทําใหมีรายไดเลี้ยง

ตนเองและ

ครอบครัวได

 สํานักปลัด
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

      (1) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11  โครงการสอนทําน้ํา

หมักชีวภาพจากเศษ

ปลา ทดแทนสารเคมี

 เพื่อลดอัตราการใช

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

 ประชาชนในพื้นที่

มีความรูและนํา

ความรูที่ไดรับไป

ทําน้ําหมักชีวภาพ 

ลดตนทุนทาง

การเกษตรและได

พืชผักที่ปลอด

สารพิษไวบริโภคใน

ครัวเรือน

 สํานักปลัด

12  โครงการสงเสริม

อาชีพการไสเดือน

 เพื่อสงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

      30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้นลดคาใชจาย

 สํานักปลัด

13  โครงการสงเสริม

พัฒนาความรูดาน

การเกษตร

 เพื่อเปนการสงเสริม

และพัฒนาอาชีพทาง

การเกษตรใหแก

ประชาชน

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

    100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จํานวนผูเขารวม  เกษตรกรในพื้นที่

มีความรู การ

ปรับปรุงดิน การ

พัฒนาเมล็ดพันธุ 

การจัดระบบน้ํา 

ฯลฯ

 สํานักปลัด

รวม 13 โครงการ 960,000   960,000 960,000 960,000 960,000
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจน ผูสูงอายุ ผูพิการ ทุกภาคสวนการผลิต

      (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมตลาด

เห็ดโคนและหนอไม

เพื่อเพิ่มรายไดและ

สงเสริมการทองเที่ยว

ผูคาขายสินคา จํานวน 

20 ราย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู

จําหนายสินคา

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริม

ความรูในการจัดทํา

บรรจุภัณฑของสินคา

ทองถิ่น

เพื่อเพิ่มมูลคาของ

สินคา

ผูเขารับการอบรม

สามารถนําความรูมา

ทําบรรจุภัณฑได

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริม/

สนับสนุนกลุมอาชีพ

จากปราชญสัมมาชีพ

เพื่อความรูในการ

ประกอบอาชีพใหกับ

คนในตําบลดานชาง

ผูเขารับการอบรม

สามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพทอผา

พื้นบานชุมชนบานพุ

น้ํารอน

เพื่อความรูในการ

ประกอบอาชีพทอผา

ใหกับคนในตําบล

ดานชาง

ผูเขารับการอบรม

สามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการแกไขปญหา

การวางงาน หรือ

สงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชน

เพื่อสงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูที่

ไดรับการ

แกไขปญหา

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจน ผูสูงอายุ ผูพิการ ทุกภาคสวนการผลิต

      (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสงเสริม

อาชีพนวดแผนไทย 

เพื่อสุขภาพ

เพื่อสงเสริมการฝก

อาชีพใหกับประชาชน

ในตําบลดานชาง

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูเขา

อบรม

ประชาชนมี

อาชีพเพื่อเพิ่ม

รายได

สํานักปลัด

7 โครงการฝกอบรม

อาชีพสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลดานชาง

เพื่อฝกอาชีพใหกับ

ประชาชนมีอาชีพที่

สามารถเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได

 จัดการฝกอบรมอาชีพ

ใหกับประชาชน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน

ประชาชนที่

เขารวม

ประชาชนใน

พื้นที่มีอาชีพที่

สามารถเลี้ยง

ตนเองและ

ครอบครัวได

 สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริม

อาชีพผูดูแลผูสูงอายุ

และผูพิการ

เพื่อใหผูสูงอายุและผู

พิการมีความรูในการ

ประกอบอาชีพ

 อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

ผูสูงอายุและผู

พิการสามารถ

ประกอบอาชีพได

 สํานักปลัด

รวม 8 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล


      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและ

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวของตําบลดานชาง

 เพื่อประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

ตางๆในเขตพื้นที่

ตําบลดานชาง

 ประชาชนทั่วไป 50,000        50,000         50,000         50,000        50,000 จํานวนแหง  ประชาชนทั่วไป

ไดทราบถึงแหลง

ทองเที่ยว และ

นิยมมาเที่ยวกัน

มากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาอางเก็บน้ํา

หวยสีเสียดใหญเปนแหลง

เก็บน้ํา เพื่อการ

เกษตรกรรมและแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ธรรมชาติ

เพื่อเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงระบบ

นิเวศ เพื่อการ

เกษตรกรรม และ

เพื่อเปนแหลง

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/กอง

ชาง/กรม

ชลประทาน

3 โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน

ดานชาง

เพื่อสงเสริม

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวจุด

ชมวิวทัวทัศนของ

ตําบลดานชางให

เปนที่รูจัก ทําให

ประชาชนในตําบลมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนและ

นักทองเที่ยว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักทองเที่ยว

มาทองเที่ยว

ในตําบล

ดานชาง

เพิ่มมากขึ้น

นักทองเที่ยวให

ความสนใจแหลง

ทองเที่ยวจุดชม

วิวทัวทัศนดานชาง

 และเดินทางเขา

มาทองเที่ยวใน

ตําบลดานชางมาก

ขึ้น ทําใหเกิดการ

สรางรายไดใหแก

ประชาชนในเขต

ตําบลดานชาง

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล


      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน 

วัดชลประทานเทพนิมิตร

เพื่อสงเสริม

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวจุด

ชมวิวทัวทัศนของ

ตําบลดานชางให

เปนที่รูจัก ทําให

ประชาชนในตําบลมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนและ

นักทองเที่ยว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักทองเที่ยว

มาทองเที่ยว

ในตําบล

ดานชาง

เพิ่มมากขึ้น

นักทองเที่ยวให

ความสนใจแหลง

ทองเที่ยวจุดชม

วิวทัวทัศนดานชาง

 และเดินทางเขา

มาทองเที่ยวใน

ตําบลดานชางมาก

ขึ้น ทําใหเกิดการ

สรางรายไดใหแก

ประชาชนในเขต

ตําบลดานชาง

สํานักปลัด
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล


      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

5 โครงการจัดงาน

ประจําป "เทศกาล

 กินปลา กินเห็ด 

อาหารรสเด็ด 

อําเภอดานชาง"

เพื่อเปนการสงเสริม

ทองเที่ยวของอําเภอ

ดานชางใหเปนที่รูจัก

โดนทั่วไปอยาง

ตอเนื่องอําเภอดาน

ชางและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนงบประมาณ        60,000      60,000      60,000      60,000      60,000 จํานวน

ผูเขารวม

การทองเที่ยว

ของอําเภอ

ดานชางให

เปนที่รูจัก

โดยทั่วไป

อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด อําเภอดาน

ชาง

รวม 5 โครงการ 5,310,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ผ. 02

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                    ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                        ยุทธศาสตรที่ 4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลอดภัยไว

กอน (ศพด.บานพุน้ํา

รอน)

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.

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)

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.

ไดเรียนรูการเอาตัว

รอดจากอัครคีภัย

เด็กเล็กและผูปกครอง

ไดรับความรู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กนักเรียนใน

ศพด.ไดรับความ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs       เปาหมายที่ 4 : สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

                              ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปลอดภัยไว

กอน (ศพด.บาน

ชลประทานเทพนิมิต)

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.

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)

เพื่อใหศพด.สะอาด

ปราศจากเชื้อโรค

ศพด.สะอาดและ

ปราศจากเชื้อโรค

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กนักเรียนใน

ศพด.ปราศจากเชื้อ

โรค

กองการศึกษา

5 โครงการแปรงฟนตอน

เชาฟนสวยสดใส (ศพด.

บานชลประทานเทพ

นิมิต)

เพื่อใหเด็กเล็กแปรง

ฟนอยางถูกวิธี

เด็กเล็กมีสุขภาพชอง

ปาก และฟนที่แข็งแรง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีสุขภาพ

ชองปากและฟนที่

แข็งแรง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดหาหนังสือ 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ

เพื่อมอบใหสถานที่

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

เพื่อจายคาหนังสือ ,คา

อุปกรณการเรียน,คา

เครื่องแบบนักเรียน ,

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ

เรียนใหเด็กเล็ก

22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ

การเรียนใชอยาง

เพียงพอ

กองการศึกษา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานพุน้ํารอน 

หมูที่ 4

เพื่อจายคาหนังสือ , 

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

เพื่อจายคาหนังสือ , 

คาอุปกรณการเรียน,คา

เครื่องแบบนักเรียน ,

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ

เรียนใหเด็กเล็ก

22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ

การเรียนใชอยาง

เพียงพอ

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานชลประทาน

เทพนิมิต หมูที่ 11

เพื่อจายคาหนังสือ ,คา

อุปกรณการเรียน,คา

เครื่องแบบนักเรียน ,

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ

เรียนใหเด็กเล็ก

28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ

การเรียนใชอยาง

เพียงพอ

กองการศึกษา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน

ประดู หมูที่ 18

เพื่อจายคาหนังสือ ,คา

อุปกรณการเรียน,คา

เครื่องแบบนักเรียน ,

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

สนับสนุนคาอุปกรณการ

เรียนใหเด็กเล็ก

22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 จํานวนศูนย เด็กเล็กมีอุปกรณ

การเรียนใชอยาง

เพียงพอ

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาคาจัดการ

เรียน การสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพื่อจายคาจัดการ

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)

เพื่อเปนคาอาหาร 

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
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาพัฒนา

ผูประกอบวิชาชีพครู

สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น)

เพื่อเปนคาใชจายใน

การอบรม

ครูไดรับความรูจากการ

อบรม

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนคน ครูไดรับความรู

จากการอบรม

กองการศึกษา

15 โครงการรณรงคสงเสริม

การสวมหมวกนิรภัย 

(กันน็อค) ในเด็กเล็ก

เพื่อปลูกฝงใหเด็กเล็ก

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

16 โครงการ “เดินทาง

ปลอดภัยสวมหมวกนิ

ภัย”

เพื่อใหเด็ก 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
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย

ทองถิ่นไทยผานการเลน

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

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

18 โครงการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  ทั้ง 5 แหง มีการ

จัดการศึกษาตาม

มาตรฐานที่

สถานศึกษากําหนดมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของประชาชน ชุมชน

และทองถิ่น

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

19 โครงการสงเสริมความรู

และพื้นฐานดานการอาน

 การเขียนเด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาเด็กในการ

อาน สื่อสารและการ

เรียนรู เพื่อใหเด็กมี

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
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมเด็ก

ปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีความ

เมตตากรุณา 

เอื้อเฟอเผื่อแผ และ

เสียสละเพื่อสวนรวม

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของ อบต.ดานชาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก

เล็ก

เด็กมีความเมตตา

กรุณา 

เอื้อเฟอเผื่อแผ 

และเสียสละเพื่อ

สวนรวม

กองการศึกษา

21 โครงการสงเสริมสุขภาพ

สุขภาพอนามัยเด็ก

ปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีน้ําหนัก

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

22 โครงการผลิตสื่อเพื่อการ

เรียนรู

เพื่อใหคร/ูผูดูเด็กทุก

คน สามารถจัดทําสื่อ

เพื่อใชในการจัด

ประสบการณการ

เรียนรูใหเด็กไดอยางมี

ประสิทธิผล

ครูและผูดูแลเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ดานชาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครู

และผูดูแล

เด็ก

ครู/ผูดูเด็กทุกคน 

สามารถจัดทําสื่อฯ 

  เพื่อใชในการจัด

ประสบการณการ

เรียนรูใหเด็กได

อยางมีประสิทธิผล

กองการศึกษา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการจัดซื้ออาหาร

เสริม(นม)

เพื่อเพิ่มสารอาหาร

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 เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลดานชาง

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของอบต.ดานชาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก

เล็ก

เด็กมีพัฒนาการที่ดี

 มีความรูเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

25 โครงการเฝาระวัง

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอในเด็กปฐมวัย

เพื่อใหครู ผูปกครอง

ไดรับความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอใน

เด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมใหความรู

เกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ 

และทําความสะอาด 

ศพด.

10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก

เล็ก

ครู ผูปกครอง

ไดรับความรู

เกี่ยวกับการ

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอในเด็ก

ปฐมวัย

กองการศึกษา

รวม 25 โครงการ 3,321,250 3,321,250 3,321,250 3,331,250 3,331,250
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดานการศึกษา

      (2) แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรายจายเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาและการใหความ

ชวยเหลือนักเรียนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อชวยเหลือ

ทุนการศึกษาแก

นักศึกษาและนักเรียนที่

ยากจนหรือดอยโอกาส

ในพื้นที่ตําบลดานชาง

นักศึกษาและนักเรียน

ที่ยากจนหรือดอยโอกาส

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน

นักเรียน 

นักศึกษา

นักศึกษาและ

นักเรียนที่ยากจน 

และดอยโอกาสใน

พื้นที่ตําบลดานชาง 

ไดมีการศึกษาเทา

เทียมกับผูอื่น

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษและ

สงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น                

(ทําเฟอรนิเจอรจาก

รากไม)

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่นของ   

ตําบลดานชาง

เพื่อให ภูมิปญญา

ทองถิ่นของตําบลดาน

ชางไดรับการอนุรักษ

ให  คงอยูสืบไป

30,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ภูมิปญญาทองถิ่น

ของตําบลดานชาง

ไดรับการอนุรักษให

คงอยูสืบไป

กองการศึกษา

2 โครงการฟนฟู สืบ

ทอดประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เพื่อใชจัดงานสืบทอด

ประเพณีตางๆ

มีการจัดงานตามประ

เพณ ตามเทศกาล

และจัดงานภูมิปญญา

ทองถิ่น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย ประชาชนไดรวม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

3 โครงการถวายเทียน

พรรษา

เพื่อใหเด็กเล็กในศพด.ได

เรียนรูการถวายเทียนในวัน

เขาพรรษา

เด็กเล็กรูจักวันสําคัญ

ทางศาสนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนศูนย เด็กเล็กรูจักวัน

สําคัญทางศาสนา

กองการศึกษา

4 โครงการรณรงคงด

เหลาเขาพรรษา

เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนงดดื่มเหลา

ในชวงเขาพรรษา

ปายประชาสัมพันธ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวน ปาย ประชาชนตระหนัก

ถึงการงดดื่มเหลา

ในชวงวันเขาพรรษา

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริม

คุณธรรมและ

จริยธรรมเด็กและ

เยาวชน

เพื่อใหเด็ก 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

6 โครงการอบรมคาย

พุทธบุตร

เพื่อปลูกฝงคานิยมและ

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

รวม 6 โครงการ 273,000 243000 243,000 243,000 243,000
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการแขนขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธอําเภอ

ดานชาง (สงนักกีฬาเขา

รวม)

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬาของทองถิ่น

กับหนวยงานอื่นเพื่อ

เกิดความสามัคคี

สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันประเภทตางๆ

100,000     100,000   100,000   100,000   100,000    จํานวน

ผูเขารวม

การแขงขัน

ประชาชนเกิด

ความรัก ความ

สามัคคีเกิด

ความปองดอง

 กองการศึกษา

๒ โครงการจัดการแขนขัน

กีฬาทองถิ่นสัมพันธ

อําเภอดานชาง (เจาภาพ

จัดการแขงขัน)

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬาของทองถิ่น

กับหนวยงานอื่นเพื่อ

เกิดความสามัคคี

จัดการแขงขันกีฬาและ

สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันประเภทตางๆ

300,000      จํานวน

ผูเขารวม

การแขงขัน

ประชาชนเกิด

ความรัก ความ

สามัคคีเกิด

ความปองดอง

 กองการศึกษา

๓ โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาระหวางหมูบานใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 2 - 21

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

แขงขันกีฬา สงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

จัดการแขงขันกีฬาและ

สงเสริมการแขงขัน 

สงเสริมสุขภาพ

100,000     100,000   100,000   100,000   100,000    จํานวน

ผูเขารวม

การแขงขัน

ประชาชนเกิด

ความรัก ความ

สามัคคีเกิด

ความปองดอง

 กองการศึกษา

๔ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 2 บานหนองเปาะ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๕ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 3 บานทุงนาตาปน

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๖ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๗ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 5 บานดอนประดู

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๘ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 6 บานหนองผือ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๙ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 7 บานโปงคอม

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๐ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 8 บานวังน้ําเขียว

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๑ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 9 บานปรักประดู

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๒ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 10 บานดงปอ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      253



4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๓ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 11 บานชลประทาน

เทพนิมิต

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๔ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 12 บานหนองอีนาค

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๕ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 13 บานโปงคาง

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      254



4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑๖ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 14 บานเขาชองคับ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๗ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 15 บานหินลาด

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๘ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 16 บานหนองแก

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๑๙ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 17 บานทุงดินดํา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      255



4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๒๐ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 18 บานใหมหนองมะสังข

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๑ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 19 บานทรัพยศิลา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

๒๒ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 20 บานโปงขอยสมอทอง

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา
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4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๒๓ โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลดานชาง หมูที่

 21 บานหวยถ้ํา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาการ

ออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพและความสามัคคี

สงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000      จํานวน

อุปกรณกีฬา

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

 กองการศึกษา

24 โครงการสงเสริมการใช

จักรยานในชีวิตประจําวัน

เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ประชาชน ดวยการออก

กําลังกายและการใช

จักรยานในชีวิตประจําวัน

จัดการอบรมใหความรู

เรื่องการออกกําลังกาย

จัดตั้งชมรมจักรยาน

20,000 20,000 20,000     20,000     20,000      จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง และใช

เวลาใหเกิด

ประโยชนและ

เหมาะสม

 กอง

สาธารณสุขฯ

25 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจง 

หมูที่ 2 - 21

เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายของประชาชน

และประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดี

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง

600,000 600,000 600,000   600,000   600,000    จํานวน

เครื่องออก

กําลังกาย

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง และใช

เวลาใหเกิด

ประโยชนและ

เหมาะสม

 กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 25 โครงการ 1,720,000  1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000
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ผ. 02

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ				เหมาะสม

                      เปาหมายที่ 5 : บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมอํานาจใหแกสตรีและเด็กหญิง 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)

เพื่อเปนการทบทวน

ความรูและทักษะการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยแก

อปพร. ในสังกัด

ดําเนินการจัดฝกการ

อบรมทบวนตาม

รายวิชาที่กรมปองกัน ฯ

 กําหนด

100,000         100,000     100,000     100,000     100,000      จํานวน

ผูเขารวม

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนไดรับ

ความรูและทักษะในการ

เผชิญเหตุสาธารณภัย 

มากขึ้น

 สํานักปลัด

๒ โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนในตําบลดาน

ชาง

อบรมใหความรูแก

ประชาชนในตําบลที่มี

จิตอาสา

30,000           30,000       30,000       30,000       30,000        จํานวน

ผูเขารวม

เพิ่มจํานวนสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนในการเผชิญ

เหตุสาธารณภัยตางๆ ที่

เกิดขึ้นในตําบลดานชาง

 สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

                              ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13    หมุดหมายที่  ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เปาหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอบรมใหความรู

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแกประชาชน

 ในเขตอบต.ดานชาง

เพื่อประชาชนมีความรู

เกิดภัยและการเตรียม

ความพรอมในการ

ปองกันสาธารณภัยตางๆ

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนสามารถ

ปองกันสาธารณภัยที่

อาจจะเกิดขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการจัดฝกอบรม

เจาหนาที่/อาสาสมัคร

ปองกันไฟปา (หลักสูตร

การปองกันไฟปา)

เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีจิด

สํานึกในการอนุรักษและ

ตระหนักถึงไฟปา เพื่อให

ความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันไฟปา

จัดการอบรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนรับการ

ฝกอบรมมีความรู ความ

เขาใจ และเทคนิคใน

การดับและการปองกัน

ไฟปา ราษฎรเกิด

จิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมการ

ปองกันไฟปา

เพื่อเสริมสรางความรู

พรอมจัดซื้ออุปกรณใน

การปองกันไฟปา

อบรมใหความรูและ

จัดซื้ออุปกรณปองกัน

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 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับ

การอบรม

อปพร. สามารถนํา

ความรูมาใชในการ

ปฏิบติงาน

สํานักปลัด

7 โครงการฝกอบรม

หลักสูตรชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพื่อฝกอบรมหลักสูตรชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

อบรมหลักสูตรชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จิตอาสา

ภัยพิบัติ

เพิ่มขึ้น

ชุดจิตอาสาภัยพิบัติ

ไดรับการฝกอบรมมี

ความรูและสามารถ

นําไปปฏิบัติงานจิตอาสา

ให ตําบลดานชางอยาง

ถูกตองปลอดภัย

สํานักปลัด
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการอบรมใหความรู

ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดย

อาศัยชุมชนเปนฐาน

เพื่อเปนการใหความรูใน

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเบื้องตนแก

ชุมชน

ดําเนินการอบรมให

ความรู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

ชุมชนมีความเขมแข็งใน

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักปลัด

9 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อเพิ่มทักษะให

ปฏิบัติงานดานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

อบรมใหความรูจํานวน

 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารับ

การอบรม

ประชาชน และชุมชนมี

ความปลอดภัย
สํานักปลัด

10 โครงการอบรมการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องตนแกประชาชน

เพื่อเปนการใหความรูใน

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเบื้องตนแก

ชุมชน

ดําเนินการอบรมให

ความรู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนสามารถ

ปองกันและระงับเหตุ

อัคคีภัยเบื้องตนไดอยาง

ถูกตองและปลอดภัย

สํานักปลัด

11 โครงการ 1 โรงเรียน 1 

ทีมกูชีพ - กูภัย

เพื่อเปนการใหความรูใน

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเบื้องตน

ภายในโรงเรียน

นักเรียนของแตละ

โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โรงเรียนสามารถเขา

ระงับเหตุเบื้องตนได

อยางถูกตองและ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

12 โครงการปองกันและ

ปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางอาญา การ

รักษาความสงบเรียบรอย

และการรักษาความ

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่อบต.ดานชาง

เพื่อใหเกิดความรวมมือ

ทางดานการรักษาความ

สงบเรียบรอย การ

ปองกันและการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชน

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดรับการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและการรักษา

ความปลอดภัย

สํานักปลัด
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการจัดซื้อถัง

ดับเพลิงผงเคมีปองกัน

เหตุอัคคีภัยภายในชุมชน

เพื่อปองกันเหตุอัคคีภัย

ในชุมชน/หมูบานโดย

อาศัยชุมชนเปนฐาน

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิด

เคมีกระจายติดตั้งใน

หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนถัง

ดับเพลิง

ลดการสูญเสียและการ

ขยายติดตอลุกลามของ

อัคคีภัย

สํานักปลัด

14 โครงการแกไขและ

บรรเทาปญหาภัยแลง

เพื่อบรรเทาปญหาการ

ขาดแคลนน้ําในการ

อุปโภค-บริโภค ชวงฤดูแลง

ดําเนินการแจกจายน้ํา 

เพื่ออุปโภค-บริโภคใน

หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ครัวเรือน

สามารถบรรเทาปญหา

ภัยแลงใหแกประชาชน

ในตําบล

สํานักปลัด

15 โครงการอบรมใหความรู

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบื้องตน

เพื่อใหประชาชนมีทักษะ

ในการระงับเหตุอัคคีภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในหมูบาน/

ชุมชน

บรรยายใหความรูทั้ง

ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ

 แกผูเขารวมโครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมีทักษะในการ

ระงับเหตุอัคคีภัยได

ทันทวงที

สํานักปลัด

16 โครงการปองกันและ

บรรเทาภัยหนาว

เพื่อเปนการบรรเทาภัย

หนาวใหแกประชาชนผู

ไดรับผลกระทบ

จัดซื้อผาหมกันหนาว

ใหประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูประสบภัย

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือจาก

ผลกระทบภัยหนาว

สํานักปลัด

17 โครงการอบรมชวยเหลือ

ผูประสบภัยทางน้ํา

เพื่อประชาชนมีความรู 

และเตรียมความพรอมใน

การปองกันสาธารณภัย

ตางๆ

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนสามารถ

ปองกันสาธารณภัยที่

อาจจะเกิดขึ้น

สํานักปลัด
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการแจกจายน้ําตาน

ภัยแลงพรอมเฝาระวัง

และระงับอัคคีภัย

เพื่อแจกจายน้ําสะอาด

แกประชาชนและระงับ

เหตุอัคคีภัย

ใหบริการแกประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู

ขอรับบริการ

ประชาชนมีน้ําใชในชวง

ฤดูแลงและลดการ

ลุกลามของอัคคีภัย

สํานักปลัด

19 โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้ง

ทางรางกาย จิตใจและ

องคความรู เพื่อนํามา

ปรับใชในการเผชิญ

เหตุการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ดําเนินการจัดอบรม

และศึกษาดูงานศูนย 

อปพร.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

อปพร.ไดรับความรูและ

ทักษะที่สามารถนํามา

ประยุกตใชในงานของ

อปพร.ตําบลดานชาง

สํานักปลัด

20 โครงการติดตั้ง

เครื่องหมาย จราจร,

กระจกโคงและปายตางๆ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุดานจราจร

ติดตั้งเครื่องหมาย

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 สามารถลดอุบัติเหตุและ

ชวยเหลือผูประสบภัยได

ทันทวงที

สํานักปลัด

22 โครงการใหความรูและ

รณรงคการคาดเข็มขัด

นิรภัย สวมใสหมวก

กันน็อค

เพื่อใหความรูถึง

ประโยชนของเข็มขัด

นิรภัยและการสวมใส

หมวกกันน็อค

บรรยายใหความรูแก

นักเรียน ประชาชน 

และอาสาสมัคร และ

จัดทําปายรณรงค

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

มีความตระหนักและหัน

มาคาดเข็มขัดนิรภัยและ

สวมใสหมวกกันน็อค

มากขึ้น

สํานักปลัด
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการจัดซื้อกลอง 

cctv พรอมติดตั้ง เพื่อ

ลดอาชญากรรม อุบัติเหตุ

 และปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ตําบลดานชาง

เพื่อลดปญหา

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน

เขตพื้นที่ตําบลดานชาง

จัดซื้อกลอง cctv 

พรอมติดตั้งในพื้นที่

ตําบลดานชาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

กลองที่ติดตั้ง

ลดปญหาอาชญากรรม 

อุบัติเหตุ และยาเสพติด

ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ลด

นอยลง

สํานักปลัด

รวม 23 โครงการ 1,820,000     1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฝาระวัง

รวมกันปองกันแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

อบรมใหความรูจํานวน

 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ

อบรม

หมูบาน/ชุมชน

ปราศจากปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนพนภัยยาเสพติด

เพื่อใหเยาวชนหางไกลยา

เสพติด

อบรมใหความรูจํานวน

 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการ

อบรม

เยาวชนไมยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

สํานักปลัด

3 โครงการกองทุนแมของ

แผนดินเฉลิมพระเกียรติ

 มหาราชินี

เพื่อเทิดพระเกียรตี 

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนีนาถ

อบรมใหความรูจํานวน

 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการ

อบรม

หมูบาน/ชุมชน

ปราศจากปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

4 โครงการรักษาความสงบ

เรียบรอยปองกันการมั่ว

สุมยาเสพติด

เพื่อเปนการรักษาความ

สงบเรียบรอย ปองกัน

การมั่วสุมยาเสพติดและ

อาชญากรรมของกลุม

วัยรุน

จัดชุดรักษาความสงบ

เรียบรอยออกตรวจตรา

ในพื้นที่เสี่ยง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

ลดปญหาการมั่วสุม 

ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่ง

ของยาเสพติดและ

อาชญากรรม

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการศึกษาเพื่อ

ตอตานการใชยาเสพติด

ในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E.ประเทศไทย)

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน

หางไกลยาเสพติด เขาใจ

โทษภัยของยาเสพติด

อบรมใหความรูแก

นักเรียนในเขตพื้นที่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา

อบรม

นักเรียน เยาวชน

หางไกลยาเสพติด 

เขาใจโทษภัยของยา

เสพติด

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมความ

เขมแข็งแกไขปญหายา

เสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

สงเสริมความเขมแข็ง

แกไขปญหายาเสพติด

ในชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา

รับการอบรม

หมูบาน/ชุมชน

ปราศจากปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมการแกไข

ปญหา ปองกันและ

ปราบปรามทั้งผูเสพและ

ผูคายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

อบรมใหความรูจํานวน

 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา

รับการอบรม

หมูบาน/ชุมชน

ปราศจากปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

8 โครงการพัฒนาผูนํา

ชุมชน/ทองถิ่นจัดการ

ปญหายาเสพติด

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําหมูบาน/ชุมชน ใหมี

ความรู ความสามารถ

การฝกอบรมคาย

เยาวชนทางสายใหม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

มีผูนําหมูบาน/ชุมชน

 ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธ สราง

จิตสํานึกพลังสังคม

ปองกันยาเสพติด

เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน

และชุมชนจัดกิจกรรม

สรางสรรค โดยการ

สนับสนุนของสังคม

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

ตอตานยาเสพติด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหายา

เสพติดอยางจริงจัง

และตอเนื่อง เพื่อ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดให

หมดสิ้นไปอยางยั่งยืน

สํานักปลัด

10 โครงการเสริมสราง

ภูมิคุมกัน ตานยาเสพติด

ใหเด็กและเยาวชน

เพื่อการสงเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนให

เหมาะสมและสอดคลอง

กับสภาพสังคมปจจุบัน 

รวมทั้งในองคกรเอกชน

และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

จัดอบรมสราง

ความสัมพันธและวางใจ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

เด็กและเยาวชนมี

ประสบการณในการ

เรียนรูปญหาที่เกิด

จากยาเสพติด ปญหา

ชีวิต ปญหาสุขภาพ 

เพื่อสรางภูมิคุมกัน

ตนเอง

สํานักปลัด

11 รณรงคเพื่อปองกันยา

เสพติด

เพื่อใหเด็ก 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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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

12 โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจําป........

เพื่อรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติดในจังหวัด

สุพรรณบุรี

อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

ปญหายา

เสพติดลดลง

สํานักปลัด ที่ทําการ

ปกครอง 

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รวม 12 โครงการ 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม

      (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการศูนยพัฒนา

ครอบครัวตําบลดานชาง

 เพื่อสงเสริมความรู

ความเขาใจแกสมาชิก

ศูนย

 อบรมใหความรูกับ

สมาชิกศูนย

        30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผู

เขาอบรม

 สมาชิกศูนยฯเกิด

ความเขาใจใน

กิจกรรมตาง ๆ

 สํานักปลัด

2 โครงการรณรงคสราง

ความตระหนักรัก

ครอบครัว

เพื่อสงเสริมใหคนใน

ครอบครัวตระหนักใน

หนาที่

อบรมใหความรู จํานวน 1

 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู

เขาอบรม

คนในครอบครัวไม

เปนปญหาตอสังคม

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมให

ความรูกลุมกองทุน

พัฒนาสตรี กลุมแมบาน

เพื่อใหสตรีไดทราบถึง

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

เพื่อสงเสริมใหบริการ

สวัสดิการสังคมเปน

หนวยงานที่มีภารกิจ

ดูแลผูสูงอายุใหไดรับ

บริการ

จัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาสังคม 

ที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุ

โดยชุมชนมีสวนรวม

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 140,000      140,000 140,000 140,000  140,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม

      (2) แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรู

ผูสูงอายุและผูพิการ

เพื่อใหผูสูงอายุและผู

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

 เพื่อขับเคลื่อนประเด็น

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

 เพื่อออกเยี่ยมบาน ดูแล

ผูพิการที่อยูหางไกลและ

ไมสามารถเขาถึงหนวย

บริการสาธารณสุขได 

พรอมทั้งคนหาผูพิการราย

ใหมที่ยังไมมีบัตรผูพิการ

และยังบไมไดขึ้นทะเบียน

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

พิการมีความเชื่อมั่น

ในคุณคาของตนเอง

 สํานักปลัด

4  โครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส สราง

จิตสดใส รางกายแข็งแรง

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส ฯลฯ

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

   100,000   100,000    100,000   100,000   100,000  จํานวน

ผูเขารวม

 ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น

 สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส ฯลฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส ฯลฯ

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

50,000     50,000      50,000      50,000     50,000 จํานวน

ผูเขารวม

ประชาชนมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

 สํานักปลัด

6 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช

ชีวิตของผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

 สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครัวเรือนยากจนตก

เกณฑขอมูล จปฐ.

เพื่อติดตามสนับสนุนใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครัวเรือนตกเกณฑ

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูเขารวม

คุณภาพชีวิตของผูที่

ตกเกณฑ จปฐ. ดีขั้น

 สํานักปลัด

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุมุงสูโลกความ

เปลี่ยนแปลงยุคไทยแลนด

 4.0

เพื่อตอบสนองความ

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 คาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2560

 เพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2560

 ชวยเหลือประชาชน

ในพื้นที่

   200,000   200,000    200,000   200,000   200,000  จํานวน

ผูชวยเหลือ

 ปฏิบัติหนาที่อยาง

มีคุณธรรม โปรงใส 

ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอื่น และมีความ

รับผิดชอบ 

ตลอดจนคํานึงถึง

ประโยชนของ

ประชาชนเปนสําคัญ

 สํานักปลัด
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม

      (2) แผนงานสังคมสงเคราะห

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

สวนทองถิ่น อําเภอ

ดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติการ

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

สวนทองถิ่น

รวม 10 โครงการ 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ. 02

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

           เปาหมายที่ 17 : เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูหุนสวนความรวมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6. สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการ เพื่อประโยชนของประชาชน

6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถิ่น

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการเวทีประชาคม 

เพื่อการมีสวนรวมของ

ประชาชน

 เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นและความ

ตองการของประชาคม

 จัดเวทีประชาคมรับฟง

ความคิดเห็น ระดับ

หมูบาน/ระดับตําบล

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวนผูเขารวม  ประชาชนมีสวน

รวมในการเสนอ

ความตองการใน

การพัฒนาตําบล

ดานชาง

 สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เปาหมายที่ 16 : สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13    หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถิ่น

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2  โครงการสงเสริม

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน/แผนพัฒนา

ทองถิ่น  การจัดประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนฯ

 เพื่อสงเสริมการ

จัดทําแผนชุมชน/

แผนพัฒนาทองถิ่น

 การประชาคมระดับ

หมูบาน/ระดับตําบล

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  จํานวน

ผูเขารวมประชุม

 ประชาชนมีสวน

รวมในการเสนอ

ความตองการใน

การจัดทําแผน

ชุมชน/แผนพัฒนา

ทองถิ่น

 สํานักปลัด

3 โครงการอบรมให

ความรูการตรวจสอบ

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของ อปท.

เพื่อใหประชาชน 

พนักงานและผูที่

เกี่ยวของเกิดความ

เขาใจในเรื่องความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของ อปท.

จัดฝกอบรมใหความรู

กับประชาชน พนักงาน

และผูที่เกี่ยวของ 

จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารับการ

ฝกอบรม

ประชาชน พนักงาน

และผูที่เกี่ยวของ

เกิดความเขาใจใน

เรื่องความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน

ของ อปท.

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนใหความรูและ

การมีสวนรวมแก

ประชาชน

เพื่อใหประชาชนได

แสดงออกในความ

คิดเห็น

อบรมใหความรู จํานวน

 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเลือกตั้งของ อปท. เพื่อสงการบริหารแบบ

ระบบประชาธิปไตย

ไดผูบริหารและสมาชิก

สภา

500,000 500,000 500,000 ไดมีการเลือกตั้ง ประชาชนในพื้นที่

ไดผูนําที่ดีมาจาก

การเลือกตั้ง

สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ และ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร

เพื่อใหประชาชน

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความ

จงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี

 ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. ..... อําเภอดาน

ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อใหขาราชการ

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

รวม 3 โครงการ 58,000 58,000 558,000 558,000 558,000

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย

      (2) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจิตอาสาพัฒนา

ในโอกาสวันสําคัญของ

ชาติไทย

เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องใน

วันสําคัญของชาติไทย

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

สําคัญของชาติไทย

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน

ผูเขารวม

เพื่อใหเกิดความสมัคร

สมานสามัคคีของทุก

คนและมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรม

สาธารณประโยชน

การทําความดี

สํานักปลัด

2 โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ

เพื่อใหชุมชนทุกชุมชน 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

3 โครงการและกิจกรรม 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 

100ป ธงชาติไทย

เพื่อรับรูถึงความเปนมา

ของธงชาติไทย กฎหมาย

 และระเบียบที่เกี่ยวกับ

การใช การชัก การ

ประดับ การแสดง และ

เคารพธงชาติไทย

จัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนแหง ไดรับรูถึงความเปนมา

ของธงชาติไทย 

กฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวกับ การ

ใช การชัก การประดับ

 การแสดงและเคารพ

ธงชาติไทย

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริม

และพัฒนาองคความรู

สําหรับผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น  พนักงาน

สวนตําบล  ลูกจางและ

พนักงานจาง

 เพื่อสงเสริมและพัฒนา

องคความรูสําหรับผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น

 พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางและพนักงานจาง

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

480,000      480,000      480,000      480,000      480,000 จํานวน

ผูเขารวม

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น  

พนักงานสวนตําบล  

ลูกจางและพนักงาน

จางมีพัฒนาองค

ความรู

 สํานักปลัด

2 โครงการอบรมใหความรู

ดานกฎหมายแกผูบริหาร

 สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง 

และประชาชน

เพื่อใหประชาชนได

แสดงออกในความคิดเห็น

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 จํานวน

ผูเขารวม

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางและพนักงาน

จาง ประชาชนมีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น

 สํานักปลัด

3  โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม

แก ผูบริหาร สมาชิกสภา

ฯ พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงาน

จางองคการบริหารสวน

ตําบลดานชาง

 เพื่อ สรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการปฏิบัติ

ราชตามอํานาจหนาที่ให

บังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนในทองถิ่น

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

         30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

 ผูเขาอบรมไดมี

ความรูความเขาใจ 

ความสําคัญดานวินัย

คุณธรรมจริยธรรมที่

บัญญัติไวเปน

กฎหมาย

 สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการพัฒนาทักษะ 

ดานดิจิทัลสูทองถิ่น 4.0

เพื่อใหมีความรู มีทักษะใน

การใชสื่อดิจิทัล เพื่อ

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

เกี่ยวกับการใชสื่อ

ดิจิทัลมาประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน

และสามารถนํา

ความรูที่ไดไปพัฒนา

งานของตนเองใหมี

ประสิทธิภาพพรอม 

บริการประชาชน

 สํานักปลัด

5  โครงการอบรมให

ความรูและศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน พนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง

 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานพนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง

 อบรมใหความรู 

จํานวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวน

ผูเขารวม

 พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง และพนักงาน

จาง พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมใหความรู

การสรางทัศนคติและ

จิตสํานึกที่ดีในการอยู

รวมกันอยางสมานฉันท

เพื่อเปนการสงเสริมใหการ

อยูรวมกันของสังคมเปนสุข

ใหความรูในเรื่องการ

อยูรวมกันอยางไรให

เปนสุข

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู

เขารับการ

ฝกอบรม

ประชาชนอยูรวมกัน

อยางมีความสุข

สํานักปลัด
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมความรู

แกประชาชนในการ

ขอรับบริการสาธารณะ/

ติดตอราชการกับอบต.

ดานชาง และหนวยงาน

ราชการในเขตจังหวัด

สุพรรณบุรี

เพื่อสงเสริมความรูแก

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

ราชการมากขึ้น

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพเจาหนาที่

ทองถิ่น ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และหลักธรรม

มาภิบาล

เพื่อใหความรูเรื่องแนว

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

สํานักปลัด

9 โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายใน

เพื่อมีการจัดวางระบบและ

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

รวม 9 โครงการ 1,140,000 1,140,000  1,140,000  1,140,000 1,140,000 
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6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

   6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดําเนินการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร ฯลฯ

เพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

อบรมใหความรู จํานวน 1

 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา

อบรม

บุคคลากรของ

หนวยงานสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

2 โครงการจางสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

เพื่อใหบริการสาธารณะ 

การใหบริการประชาชนให

เกิดความพึงพอใจ

จางสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทําการ

สํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขต อบต.

ดานชาง จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนผูรับบริการ

มีความพึงพอใจการ

ใหบริการสาธารณะ มี

ความโปรงใส และเกิด

ประโยชนสูงสุดแก

ประชาชน

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริม/

สนับสนุนการจัดเก็บ

ขอมูลเพื่อพัฒนาทองถิ่น

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใน

การพัฒนาทองถิ่น

การเก็บขอมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน ไดขอมูลในการพัฒนา

ตําบล

สํานักปลัด

4 โครงการปรับปรุง

ระบบงานแผนที่และ

ทะเบียนทรัพยสิน ตาม

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง

1. เพื่อปรับปรุงขอมูล

รายละเอียดที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง การครอบครอง

ตลอดจนการใชประโยชน

ใหถูกตอง 2. เพื่อวาง

แผนการจัดเก็บภาษีอยาง

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ปรับปรุงงานแผนที่และ

ทะเบียนทรัพยสิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  รอยละ 70 

ของแผนที่ภาษี

และทะเบียน

ทรัพยสิน

ครอบคลุมพื้นที่

ตําบลดานชาง

มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง

กองคลัง

รวม 4 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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   3.2 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)

หมูที่ 2 บานหนองเปาะ 2 700,000 2 700,000 3 875,000 3 800,000 3 2,700,000 13 5,775,000

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน 4 1,600,000 3 1,120,000 3 868,000 2 700,000 2 700,000 14 4,988,000

หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน 2 700,000 3 1,650,000 3 2,200,000 2 700,000 3 1,900,000 13 7,150,000

หมูที่ 5 บานดอนประดู 2 700,000 2 700,000 2 700,000 4 1,670,000 5 2,515,000 15 6,285,000

หมูที่ 6 บานหนองผือ 2 700,000 3 1,100,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 11 3,900,000

หมูที่ 7 บานโปงคอม 2 700,000 4 1,640,000 4 1,640,000 4 10,170,000 6 2,458,000 20 16,608,000

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว 3 1,177,000 3 1,177,000 3 1,180,000 3 1,180,000 3 898,000 15 5,612,000

หมูที่ 9 บานปลักประดู 2 700,000 2 700,000 4 5,500,000 6 5,605,000 5 2,200,000 19 14,705,000

หมูที่ 10 บานดงปอ 3 1,135,600 4 1,490,000 3 1,180,000 3 940,000 2 700,000 15 5,445,600

หมูบาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป
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   3.2 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)

หมูบาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิต 3 755,680 5 1,557,200 2 700,000 3 892,500 3 753,000 16 4,658,380

หมูที่ 12 บานหนองอีนาค 3 2,200,000 4 2,880,000 3 2,400,000 3 3,700,000 3 3,100,000 16 14,280,000

หมูที่ 13 บานโปงคาง 3 43,700,000 3 43,700,000 4 44,180,000 4 44,080,000 4 44,085,000 18 219,745,000

หมูที่ 14 บานเขาชองคับ 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 10 3,500,000

หมูที่ 15 บานหินลาด 4 1,125,000 4 1,470,000 3 1,000,000 2 700,000 2 700,000 15 4,995,000

หมูที่ 16 บานหนองแก 3 1,150,000 2 700,000 2 700,000 3 1,162,000 3 950,000 13 4,662,000

หมูที่ 17 บานทุงดินดํา 2 700,000 2 700,000 2 700,000 4 1,233,000 3 1,080,000 13 4,413,000

หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข 3 1,000,000 3 1,000,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 12 4,100,000

หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา 3 1,150,000 3 1,240,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 12 4,490,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      282



   3.2 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)

หมูบาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

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

หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง 2 700,000 2 700,000 5 1,895,000 4 1,227,000 2 700,000 15 5,222,000

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา 3 1,164,000 2 700,000 2 700,000 3 1,240,000 5 2,264,000 15 6,068,000

รวมทั้งสิ้น 53 62,457,280 58 65,624,200 56 69,218,000 61 78,799,500 62 70,503,000 290 346,601,980

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      283



ผ. 02/1

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานทุงนาตา

ปน - บานบอทอง ตอนที่ 1 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 

เมตร ยาว 344 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 688 

ตร.ม. ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

   420,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

                           ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําใชและบริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน

                  เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      284



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2  โครงการขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานทุงนาตา

ปน - บานบอทอง ตอนที่ 2 

หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวางขางละ 1 

เมตร ยาว 344 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 688 

ตร.ม. ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

   420,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

3  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

ปาเปย - บานนาย กอย แสน

สี หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 300 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

      168,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

4  โครงการกอสรางถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน สายพุน้ําขาว

 ถึง เขาเรือ หมูที่ 4 บานพุ

น้ํารอน

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 790 เมตร หนา 

0.20 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 3,160 ตร.

ม.

   1,500,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      285



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการกอสรางถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน สายบาน

นายมหา กาฬภักดี ถึง 

ถนนลาดยางพุน้ําขาว หมูที่ 4

 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 

0.20 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,000 ตร.

ม.

   950,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

6  โครงการกอสรางถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน ทางแยกพุ

น้ําขาว ถึง บานนายแกวหมูที่

 4 บานพุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนา 

0.20 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,400 ตร.

ม.

  1,200,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

7  โครงการกอสรางถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน จากบาน

นางวรรณ - ถนนใหญบาน

นายสุชาติ หมูที่ 5 บานดอน

ประดู

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 340 เมตร หนา 

0.20 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,040 ตร.

ม.

  1,000,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      286



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีตสายโปงคอม - เขต

ติดตอ จ.กาญจนบุรี หมูที่ 7 

บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 13,200  

ตร.ม.

  9,000,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

9  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยเมทวีป 

ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

   470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

10  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยเมทวีป 

ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

      470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      287



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยใหญ 

ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

12  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยใหญ 

ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บานโปง

คอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

13  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยขาว

หลาม ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

   470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      288



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยขาว

หลาม ตอนที่ 2 หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

      470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

15  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยขาว

หลาม ตอนที่ 3 หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

16  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

โปงคอมใต - ลําหวยขาว

หลาม ตอนที่ 4 หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      289



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

ถนนลาดยาง 3086 - บาน

นายพนม ภูฆัง หมูที่ 7 บาน

โปงคอม

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

  ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 600 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     348,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

18  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทรัพยสุบิน 

ตอนที่ 1 หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 265 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 795 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

477,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

19  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทรัพยสุบิน 

ตอนที่ 2 หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 265 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 795 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

477,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      290



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20  โครงกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายคุมหวยผาก 

หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

21  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุม

หวยพลู หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 110 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 330 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

198,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

22  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

บานนางคํา บัวแกว ถึง 

บริเวณบานนางขวัญดาว บัว

แกว หมูที่ 10 บานดงปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 242 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 726 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

435,600  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      291



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นายสด ภูผา ถึง ลําหวยกระ

เสียว ตอนที่ 1 หมูที่ 10 

บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

   480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

24  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นายสด ภูผา ถึง ลําหวยกระ

เสียว ตอนที่ 2 หมูที่ 10 

บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

      480,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

25  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นายสด ภูผา ถึง ลําหวยกระ

เสียว ตอนที่ 3 หมูที่ 10 

บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 400 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     240,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      292



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นางกัญญา กาฬภักดี ถึง 

บานนางเนาว น้ําจันทร หมูที่

 10 บานดงปอ

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 540 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

   310,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

27  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ไรนายสิงห อางทอง ถึงบาน

นางประภัสสร อุตสาหะ หมูที่

 11 บานชลประทานเทพนิมิต

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 240 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 720 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

432,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

28  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางทอง สุนทรนุภาพ หมูที่ 

11 บานชลประทานเทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 30 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 90 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

       53,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      293



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

29  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นายภวัต นาคปานเสือ หมูที่ 

11 บานชลประทานเทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 26 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 78 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     45,200 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

30  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางสะออน จําปาเทศ หมูที่ 

11 บานชลประทานเทพนิมิต

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 32 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 96 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     55,680 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

31  โครงการซอมแซมถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน จากที่ดิน

นางน้ําชื้น จันทรสวาง ถึง 

ที่ดินของนางวิไลวรรณ เกตุ

แกว หมูที่ 12 บานหนองอี

นาค

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 12,500 

ตร.ม.

  3,000,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      294



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

32  โครงการซอมแซมถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน จาก

ถนนลาดยาง ถึง ที่ดินของ

นางกัน แยมนอย หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 10,000 

ตร.ม.

  2,400,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

33  โครงการซอมแซมถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน จาก

ถนนลาดยาง ถึง ที่ดินของ

นายเกษม บางสูง หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 5,000 ตร.

ม.

   1,700,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

34  โครงการซอมแซมถนนดินลง

ลูกรังบดอัดแนน สายนาย

พยอม สะราคํา หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,800 ตร.

ม.

980,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      295



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35  โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายโปงคาง

 หมูที่ 13 บานโปงคาง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตาราง

เมตรไหลทางตามสภาพ

พื้นที่

480,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

36  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาย

เดช  ดาวลอย ถึง บานนายนา

 หมวดผา หมูที่ 15 บานหิน

ลาด

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 300 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

   175,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

37  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาย

เวกย พุมพฤกษ ถึง บาน

นางสาวประคอง ผองฉวี หมูที่

 15 บานหินลาด

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

   470,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      296



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

38  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางประทุม เมฆฉาย - คสล.

สถานีสูบน้ํา หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 150 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 450 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     270,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

39  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางประทุม เมฆฉาย ถึง โรง

สูบน้ํา ตอนที่ 2 หมูที่ 17 

บานทุงดินดํา

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 150 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 450 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     263,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

40  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ประปาหมูบาน หมูที่ 19 

บานทรัพยศิลา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 225 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 900 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

540,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      297



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

41  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต ตอจากถนนลาดยาง

เดิมสายบานนายสวงษ ตอนที่

 4 หมูที่ 20 บานโปงขอย

สมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 165 เมตรหนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 825 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

42  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต ตอจากถนนลาดยาง

เดิมสายบานนายสวงษ ตอนที่

 5 หมูที่ 20 บานโปงขอย

สมอทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 165 เมตรหนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 825 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

495,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

43  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางชื่น ถึงบานนายขวัญ 

ปรางเทศ หมูที่ 20 บานโปง

ขอยสมอทอง

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 400 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

     232,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      298



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

44  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกดอย

ปุย หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

เพื่อพัฒนาการคมนาคม

ขนสงใหประชาชนใน

เขตพื้นที่ไดรับความ

สะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,000 ตร.

ม. ไหลทางตามสภาพ

พื้นที่

  1,164,000 จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

45  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุ

หวาย หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 225 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 900 ตาราง

เมตร ไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

540,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

รวม  45 โครงการ 1,563,280 6,044,200 6,243,000 14,510,000 7,773,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      299



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 3 บาน

ทุงนาตาปน

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

2  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา บานนายสุชาติ

 - บานนายสปน ตอนที่ 1

 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา

ยาว 160 เมตร

     485,000 จํานวนความ

ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

 กองชาง

3  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา บานนายสุชาติ

 - บานนายสปน ตอนที่ 2

 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา

ยาว 110 เมตร

  330,000 จํานวนความ

ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

 กองชาง

4  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ศาลา

เอนกประสงค - สี่แยก

บานนางสมจิต ตอนที่ 1 

หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา

ยาว 160 เมตร

     485,000 จํานวนความ

ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ศาลา

เอนกประสงค - สี่แยก

บานนางสมจิต ตอนที่ 2 

หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อบรรเทาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

  กอสรางรางระบายน้ํา

ยาว 160 เมตร

  485,000 จํานวนความ

ยาว

 ไมเกิดน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

 กองชาง

6  โครงการวางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก บริเวณสี่

แยกปรักประดู หมูที่ 9 

บานปรักประดู

เพื่อใหระบายน้ํา

ทิ้งในชวงน้ําหลาก

ไดคลองตัว

 วางทอระบายน้ําพรอม

บอพัก บริเวณสี่แยก

ปรักประดู

   1,000,000 จํานวนความ

ยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

7  โครงการวางทอระบาย

น้ํา หมูที่ 9 บานปรักประดู

เพื่อระบายน้ําทวม

ขังในฤดูฝน

 1แหง      485,000 ความยาวทอ  ไมเกิดน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

 กองชาง

8 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําหมูที่ 20 บาน

โปงขอยสมอทอง

เพื่อระบายน้ํา

ไมใหทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 480,000 ระยะราง

ระบายน้ํา

น้ําไมทวมขัง กองชาง

รวม  8 โครงการ 480,000 480,000 2,455,000 815,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      301



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการเจาะบอบาดาล 

เพื่อผลิตประปาพรอม

อุปกรณ หมูที่ 2 บาน

หนองเปาะ

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค - 

บริโภคอยางเพียงพอ

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ
175,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค - 

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

2  โครงการกอสรางหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่

 9 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร

600,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

3  โครงการเจาะบอบาดาล

เพื่อผลิตประปาพรอม

อุปกรณ จุดที่ 1 หมูที่ 9

 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ
420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  โครงการเจาะบอบาดาล

เพื่อผลิตประปาพรอม

อุปกรณ จุดที่ 2 หมูที่ 9

 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ
420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

5  โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบ

บาดาลขนาดใหญ หมูที่ 

9 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ

3,000,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

6  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่

 11 บานชลประทาน

เทพนิมิต

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7  โครงการกอสรางระบบ

ประปาแบบถังแรงดัน

และอุปกรณ  หมูที่ 13

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาดใช

อุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการกอสรางระบบ

ประปาแบบถังแรงดัน

และอุปกรณ  หมูที่ 13

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

8  โครงการเจาะบอบาดาล

เพื่อผลิตประปาพรอม

อุปกรณ หมูที่ 15 บาน

หินลาด

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาล

พรอมอุปกรณ
250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

9  โครงการซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน หมูที่ 15

 บานหินลาด

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 15

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      304



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  โครงการกอสรางระบบ

ประปาถังแชมเปญและ

ถังกรอง หมูที่ 16 บาน

หนองแก

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอแก

การอุปโภค-บริโภค  

ของประชาชน

 ระบบประปาถังแชม

เปญ 1 แหง ขนาด 12

 ลูกบาศกเมตร

450,000 จํานวนแหง  เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - 

บริโภคของ

ประชาชน

 กองชาง

11  โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่

 17 บานทุงดินดํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการเปลี่ยนหอถัง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูป

แชมเปญ ขนาด 12 

ลูกบาศกเมตร

380,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

12  โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค หมูที่

 18 บานใหมหนองมะ

สังข

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค หมู

ที่ 18

300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการกอสรางระบบ

ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ํา

รูปทรงแชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

โครงการเปลี่ยนหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปแชมเปญ

 ขนาด 15 ลูกบาศก

เมตร

450,000 จํานวนแหง สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

กองชาง

14  โครงการกอสรางหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชม

เปญ พรอมอุปกรณ หมูที่

 20 บานโปงขอยสมอ

ทอง

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการกอสรางหอถัง

เหล็กเก็บน้ํารูปแชมเปญ

 ขนาด 12 ลูกบาศก

เมตร

420,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

15  โครงการซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน บริเวณ

หนาบานนายอัน มาดี 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

บริเวณหนาบานนายอัน

 มาดี หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

สําหรับการ

อุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16  โครงการตูน้ําหยอด

เหรียญ ประจําหมูบาน 

หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกหมูบานมีน้ํา

สะอาดใชอุปโภค-

บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 โครงการตูน้ําหยอด

เหรียญ ประจําหมูบาน 

หมูที่ 21

200,000 จํานวนแหง  เพื่อใหคนใน

ชุมชนไดมีน้ํา

สะอาดไวดื่มกิน

อยางเพียงพอ 

ไมตองซื้น้ําดื่มที่

ราคาแพง

 กองชาง

รวม  16 โครงการ 1,450,000  680,000 595,000 3,800,000 1,800,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย 

(โซลาเซลล) หมูที่ 11 

บานชลประมานเทพ

นิมิต

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงาน

ไฟฟา

 จํานวน 5 ตน   192,500 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

2  โครงการไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย 

(โซลาเซลล) หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงาน

ไฟฟา

 จํานวน 10 ตน   385,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

3  โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําซอยพุม

พฤกษ จากบานนาย

เวกย พุมพฤกษ ถึง

บานนางสาวประคอง 

ผองฉวี หมูที่ 15 บาน

หินลาด

 เพื่อใหมีไฟฟาใชมี

แสงสวาง

 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา
300,000 จํานวนตน  ประชาชนใน

หมูบานมีไฟฟาใช

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  โครงการไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย 

(โซลาเซลล) หมูที่ 16 

บานหนองแก

เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตยและ

ประหยัดพลังงาน

ไฟฟา

 จํานวน 12 ตน   462,000 จํานวนตน  มีไฟถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

5  โครงการไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย 

(โซลาเซลล) หมูที่ 21 

บานหวยถ้ํา

 เพื่อใชพลังงาน

แสงอาทิตย และ

ประหยัดพลังงาน

ไฟฟา

 จํานวน 12 ตน   464,000  จํานวนตน  มีไฟฟาถนนให

ประชาชนไดใช

และสามารถ

ประหยัดไฟฟาได

 กองชาง

รวม  5 โครงการ 464,000 300,000 654,500 385,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางหนา

ฝาย บริเวณลําหวยลื่น 

หมูที่ 9 บานปรักประดู

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน

การอุปโภค และ

การเกษตรใหเพียงพอ

แกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูกใน

ฤดูแลง

 กองชาง

2  โครงการกอสรางหนา

ฝายกั้นน้ําแบบกรม

ชลประทาน บริเวณ

ที่ดินนายสมศักดิ์ หอม

สุวรรณ หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน

การอุปโภค และ

การเกษตรใหเพียงพอ

แกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

1,500,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูกใน

ฤดูแลง

 กองชาง/กรม

ชลประทาน

3  โครงการเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตรพรอม

อุปกรณ หมูที่ 16 บาน

หนองแก

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุก

หมูบานมีน้ําสะอาดใช

อุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม

อุปกรณ
250,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  โครงการทอสงน้ําเพื่อ

การเกษตร  หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

 เพื่อประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุก

หมูบานมีน้ําสะอาดใช

อุปโภค-บริโภคอยาง

เพียงพอ และทั่วถึง

 โครงการน้ําเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 18
300,000 จํานวนแหง  สามารถแกไข

ปญหาการขาด

แคลนน้ํา สําหรับ

การอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

รวม  4 โครงการ 1,500,000 300,000 2,000,000 250,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.4. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

      (2) แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการขุดลอก

หนาฝาย หมูที่ 2 

บานหนองเปาะ

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

2,000,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

2  โครงการขุดลอก ลํา

หวยวังน้ําเขียว หมูที่

 8 บานวังน้ําเขียว

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

3  โครงการขุดลอก ลํา

หวยหนองพังพวย 

หมูที่ 9 บานปรัก

ประดู

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี

การเพียงพอแกการทํา

การเกษตรและใช

ประโยชนในดานอื่น

480,000 จํานวนแหง  เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูก

ในฤดูแลง

 กองชาง

4  โครงการขุดลอกลํา

หวย ตอจากเดิมที่ดิน

ของนายสมบัติ ภูฆัง 

ถึงที่ดินนายสมุด ทอง

อินทร  หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

ในการอุปโภค และ

การเกษตรให

เพียงพอแกประชาชน

 ขนาดหวยปากกวาง 15 

ม. ยาว 1,700 ม.

ปริมาตรดินขุด 22,100 

ลบ.ม.

1,200,000 จํานวนแหง  มีน้ําใชใน

การเกษตร

 กองชาง

รวม  4 โครงการ 1,200,000 480,000 2,480,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  ปรับปรุงหอ

กระจายขาว หมูที่ 2

 บานหนองเปาะ

 เพื่อปรับปรุงหอ

กระจายขาวใหเกิด

ความสมบูรณในการ

ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมตางๆ

 ปรับปรุงหอกระจายขาว

 หมูที่ 2 บานหนองเปาะ
100,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดรับ

ขาวสารอยางทั่วถึง

การประชาสัมพันธ

มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

 กองชาง

2  ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค หมูที่

 6 บานหนองผือ

 เพื่อปรับปรุงศาลา

เอนกประสงคใหเกิด

ความสมบูรณในการ

ใชสถานที่ จัด

กิจกรรมตางๆๆ

 ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค หมูที่ 6 

บานหนองผือ

400,000 จํานวนแหง  ประชาชนไดรับ

ประโยชน

 กองชาง

3  โครงการกอสราง

ศูนยการเรียนรู หมู

ที่ 9 บานปรักประดู

 เพื่อใหประชาชนได

จัดกิจกรรมสําหรับ

หมูบาน

 โครงการกอสรางศูนย

การเรียนรู หมูที่ 9
2,800,000 จํานวนแหง  เพื่อใหประชาชนได

จัดกิจกรรมสําหรับ

หมูบาน

 กองชาง

รวม 3 โครงการ 400,000 2,800,000 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ. 02/1

หมุดหมายที่  ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน

                  เปาหมายที่ 12 : สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

                    ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

                         ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล	

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาอางเก็บน้ํา

หวยสีเสียดใหญเปนแหลง

เก็บน้ํา เพื่อการเกษตรกรรม

และแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษธรรมชาติ หมูที่ 13 

บานโปงคาง

เพื่อเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงระบบ

นิเวศ เพื่อการ

เกษตรกรรม และเพื่อ

เปนแหลงอุปโภค

บริโภค

ปรับภูมิทัศนบริเวณ

อางเก็บน้ํา

43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 การ

พัฒนา

แหลง

ทองเที่ยว

บริเวณอางเก็บน้ํา

หวยซัดสีเสียดใหญ

ไดรับการปรับปรุง

และเปนแหง

ทองเที่ยวและเปน

แหลงเกษตรกรม

สํานักปลัด/

กองชาง/กรม

ชลประทาน

รวม 1 โครงการ 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

                             ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง

หมุดหมายที่  ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ					แขงขันได

ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เปาหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      314



ผ. 02/1

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                    ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

                        ยุทธศาสตรที่ 4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม การกีฬา นันทนาการ และภูมิปญญาทองถิ่น

   4.4 การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจง

 หมูที่ 2 - 21

เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายของ

ประชาชนและ

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง

600,000 600,000 600,000  600,000  600,000   จํานวน

เครื่องออก

กําลังกาย

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง และใช

เวลาใหเกิด

ประโยชนและ

เหมาะสม

 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

                              ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs       เปาหมายที่ 4 : สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      315



ผ. 02/1

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ				เหมาะสม

                      เปาหมายที่ 5 : บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมอํานาจใหแกสตรีและเด็กหญิง 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อกลอง 

cctv พรอมติดตั้ง เพื่อ

ลดอาชญากรรม อุบัติเหตุ

 และปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ตําบลดานชาง

เพื่อลดปญหา

อาชญากรรมที่

เกิดขึ้นในเขต

พื้นที่ตําบลดานชาง

จัดซื้อกลอง cctv 

พรอมติดตั้งในพื้นที่

ตําบลดานชาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

กลองที่ติดตั้ง

ลดปญหา

อาชญากรรม 

อุบัติเหตุ และยา

เสพติดที่เกิดขึ้นใน

เขตพื้นที่ลดนอยลง

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

                              ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13    หมุดหมายที่  ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เปาหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      316



   3.2 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

รวมทั่งสิ้น 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

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      317



แบบ ผ.02/2

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 3,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไขครั้งที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

                           ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําใชและบริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน

                  เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานเขาวัง หมูที่ 3

 บานทุงนาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 3,200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

12,800 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000  ความยาว 

ของถนน

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

3  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบานโปง

วิว ถึงบานวังโปง หมูที่ 

3 บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 320 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      319



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In - Place

 Recycling  สายบาน

เขาวัง หมูที่ 3 บานทุง

นาตาปน

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,150 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

7  โครงการกอสรางถนน

ดินลงลูกรังบดอัดแนน 

จากบานนางวรรณ - 

ถนนใหญบานนายสุชาติ

 หมูที่ 5 บานดอนประดู

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 340 เมตร หนา 

0.20 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      320



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายไหแตก 

หมูที่ 6 บานหนองผือ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

9  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม

 - เขตติดตอ จ.

กาญจนบุรี หมูที่ 7 

บานโปงคอม

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 850 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      321



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In - Place

 Recycling  สายบาน

หนองอีนาค หมูที่ 12 

บานหนองอีนาค

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,660 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,740 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

13  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In - Place

 Recycling สายบาน

เขาชองคับ หมูที่ 14 

บานเขาชองคับ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,670 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      322



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบานหิน

ลาด หมูที่ 15 บานหิน

ลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

15  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In - Place

 Recycling สายบาน

หินลาด หมูที่ 15 บาน

หินลาด

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 14 เมตร

 ยาว 1,040 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,160 ตารางเมตร 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000  จํานวน

ความยาว

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  การ

คมนาคมขนสงมี

ความสะดวก

 กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      323



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหนา

โรงเรียนดอนประดู หมู

ที่ 18 บานใหมหนอง

มะสังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,690 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 940 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

19  โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In - Place

 Recycling  สายบาน

โปงขอยสมอทอง หมูที่

 20 บานโปงขอยสมอ

ทอง

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 590 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      324



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20  โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายวัดเขาวัง

 ถึงเขื่อนกระเสียว หมูที่

 3 บานทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว  680 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

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

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายบานทุง

นาตาปน หมูที่ 3 บาน

ทุงนาตาปน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

  ขนาดกวาง 7 เมตร 

ยาว 950 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

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

22  โครงการซอมสราง

ถนนลาดยาง สายบาน

พุน้ําขาว หมูที่ 4 บาน

พุน้ํารอน

เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,163 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      325



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1 กลยุทธกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตําบลและเชื่อมโยงระหวางตําบล

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23  โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท

ติก คอนกรีต 

Pavement In - Place

 Recycling  สายดงปอ

 หมูที่ 10 บานดงปอ

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 720 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

24  โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท

ติก คอนกรีต 

Pavement In - Place

 Recycling  สายบาน

ใหมหนองมะสังข หมูที่

 18 บานใหมหนองมะ

สังข

 เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสงให

ประชาชนในเขตพื้นที่

ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 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

รวม  24 โครงการ 116,132,000 116,132,000 116,132,000 116,132,000 116,132,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      326



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบ

ประปา 3 หมูบาน หมูที่

 9 บานปรักประดู

 เพื่อพัฒนาระบบ

ประปาใหเพียงพอ

แกการอุปโภค-

บริโภค  ของ

ประชาชน

 1 แหง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนความ

ยาว

 เพื่อพัฒนา

น้ําประปาให

เพียงพอแกการ

อุปโภค - บริโภค

ของประชาชน

 กองชาง

2  โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบาน แบบ

บาดาลขนาดใหญ หมูที่ 

9 บานปรักประดู

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

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

3  โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบาน แบบ

บาดาลขนาดใหญ หมูที่ 

19 บานทรัพยศิลา

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      327



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม.  ถังเก็บน้ําบนดิน  

30 ลบ.ม. บริเวณบาน

หนองเปาะหมูที่ 2

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

5 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม.  ถังเก็บน้ําบนดิน  

30 ลบ.ม.  บริเวณบาน

ทุงนาตาปนหมูที่ 3

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

  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

6 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี  10 ลบ.

ม./ ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน 

 50 ลบ.ม. บริเวณบาน

เขาวัง หมูที่ 3

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      328



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี10 ลบ.ม./

 ชม.ถังเก็บน้ําบนดิน 

100 ลบ.ม.  บริเวณ

บานบอทองหมูที่ 3

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

8 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบานพุ

น้ํารอน หมูที่ 4

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

9 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

โปงคอม หมูที่ 7

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      329



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

วังน้ําเขียว หมูที่ 8

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

11 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

ปรักประดูหมูที่ 9

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

12 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม.  ถังเก็บน้ําบนดิน  

30 ลบ.ม. บริเวณบาน

ชลประทานเทพนิมิตหมูที่

 11

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      330



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

หนองอีนาค หมูที่ 12

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

14 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

โปงคางหมูที่ 13

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

15 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

เขาชองคับ หมูที่ 14

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      331



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

หินลาด หมูที่ 15

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

17 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

ทุงดินดําหมูที่ 17

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

18 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม. ถังเก็บน้ําบนดิน  

50 ลบ.ม. บริเวณบาน

ทรัพยศิลาหมูที่ 19

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      332



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.2. พัฒนาระบบประปาหมูบาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม.  ถังเก็บน้ําบนดิน  

30 ลบ.ม. บริเวณ บาน

โปงขอยสมอทอง หมูที่ 

20

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

20 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานขนาด

ใหญคลีนวารี 10 ลบ.ม./

 ชม.  ถังเก็บน้ําบนดิน  

30 ลบ.ม. บริเวณบาน

หวยถ้ํา หมูที่ 21

 เพื่อประชาชนมีคุ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

หมูบานมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

 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

รวม 20 โครงการ 32,531,000 32,531,000 32,531,000 32,531,000 32,531,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      333



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.5. กอสราง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสราง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานปรักประดู หมูที่

 9

เพื่อใหเด็กเล็กใน

ศพด.เรียนรู

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนศูนย ศพด.ไดมาตรฐาน

และเด็กเล็กไดรับ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

2 โครงการกอสราง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานชลประทาน

เทพนิมิต หมูที่ 11

เพื่อใหเด็กเล็กใน

ศพด.เรียนรู

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนศูนย ศพด.ไดมาตรฐาน

และเด็กเล็กไดรับ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

3 โครงการกอสราง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดดอน

ประดู หมูที่ 18

เพื่อใหเด็กเล็กใน

ศพด.เรียนรู

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนศูนย ศพด.ไดมาตรฐาน

และเด็กเล็กไดรับ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

4 โครงการกอสราง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองอีนาค 

หมูที่ 12

เพื่อรองรับเด็ก

เล็กที่มีจํานวน

มากขึ้น

กอสรางอาคารตามแบบ

 สถ.ศพด.1แบบตอก

เสาเข็ม

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนแหง สามารถรองรับ

เด็กไดมากขึ้น

กองการศึกษา /

กองชาง

5 โครงการกอสราง

โรงเรียนอนุบาล

บานหนองอีนาค 

หมูที่ 12

เพื่อรองรับเด็ก

เล็กที่มีจํานวน

มากขึ้น

กอสรางอาคารตามแบบ

 สถ.ศพด.1แบบตอก

เสาเข็ม

2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 2,033,000 จํานวนแหง สามารถรองรับ

เด็กไดมากขึ้น

กองการศึกษา /

กองชาง

รวม 5 โครงการ 10,165,000 10,165,000 10,165,000 10,165,000 10,165,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ. 02/2

หมุดหมายที่  ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน

                  เปาหมายที่ 12 : สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

                    ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก

                         ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

   3.3 สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล	
      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาอาง

เก็บน้ําหวยสีเสียดใหญ

เปนแหลงเก็บน้ํา เพื่อ

การเกษตรกรรมและ

แหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษธรรมชาติ

เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงระบบนิเวศ เพื่อการ

เกษตรกรรม และเพื่อ

เปนแหลงอุปโภคบริโภค

ปรับภูมิทัศนบริเวณอาง

เก็บน้ํา

43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 การ

พัฒนา

แหลง

ทองเที่ยว

บริเวณอางเก็บน้ํา

หวยซัดสีเสียดใหญ

ไดรับการปรับปรุง

และเปนแหง

ทองเที่ยวและเปน

แหลงเกษตรกรม

สํานักปลัด/

กองชาง/กรม

ชลประทาน

รวม 1 โครงการ

                             ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง

หมุดหมายที่  ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ					แขงขันได

ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เปาหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      335



แบบ ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

   5.1 กลยุทธการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปด

ชนิดเครือขาย

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน

สํานักปลัด

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย งบประมาณ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน เพื่อการ

บริการประชาชน

กองการศึกษาฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

บัญชีครุภัณฑ

สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ประเภท ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่ ประเภท

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของครุภัณฑ)

รวม

รวม

หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก
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   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (2) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All in one 

สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000 มีอุปกรณพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน เพื่อการ

บริการประชาชน

กองสาธารณสุข

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All in one 

สําหรับงานประมวลผล

23,000 23,000 มีอุปกรณพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน เพื่อการ

บริการประชาชน

กองสาธารณสุข

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 2

15,000 15,000 มีอุปกรณพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน เพื่อการ

บริการประชาชน

กองสาธารณสุข

4 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 Kva 8,500 8,500 8,500 8,500 มีอุปกรณพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน เพื่อการ

บริการประชาชน

กองสาธารณสุข

63,500 8,500 48,500 23,500รวม

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ ครุภัณฑ
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   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 

กระบอกสูบไมนอยกวา 2400 

ซีซี  แบบดับเบิ้ลแค็บ

854,000 มีครุภัณฑพรอมใช

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

2 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,000,000 มีครุภัณฑพรอมใช

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

3 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถพยาบาล (รถตู) 2,500,000 มีครุภัณฑพรอมใช

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

1,854,000 2,500,000รวม

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (2) แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถบรรทุกขยะ (ขนาด ๖ ตัน ๖ 

ลอ ) แบบอัดทาย

2,400,000 มีครุภัณฑพรอมใช

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

2 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถบรรทุกขยะ(ขนาด ๑  ตัน ) 950,000 950,000 มีครุภัณฑพรอมใช

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

2,400,000 950,000 950,000

   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 รถตัดหญาไหลทาง 2,500,000 เพื่อใชตัดหญาขางถนน 

บริเวณไหลทาง เพื่อการ

สัญจรสะดวกสบายลด

อุบัติเหตุ

กองชาง

2,500,000รวม

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

รวม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ
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   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑการเกษตร  ปมน้ําบาดาล (ปมซับเมอรส)

 2 แรงมา

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000  เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นทุกหมูบานมีน้ําสะอาดใช

อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

กองชาง

2 ครุภัณฑการเกษตร  ปมน้ําบาดาล (ปมซับเมอรส)

 1.5 แรงมา

69,000 69,000 69,000 69,000 69,000  เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นทุกหมูบานมีน้ําสะอาดใช

อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

กองชาง

3 ครุภัณฑการเกษตร  ภาชนะเก็บน้ํา 2,500 ลิตร

 50 ใบ

400,000 400,000  เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นทุกหมูบานมีน้ําสะอาดใช

อุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง

กองชาง

153,000 553,000 553,000 153,000 153,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของครุภัณฑ)

รวม

3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที่ 2/2566 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      340



   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑกอสราง  เครื่องตบดิน จํานวน 1 

เครื่อง

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 เพื่อใชตบดินซอมแซมถนน กองชาง

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร บานเลื่อน

กระจก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

รวม

รวม

5. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

4. ประเภทครุภัณฑกอสราง

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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   6.4 กลยุทธการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่สําหรับการปฏิบัติงาน

      (1) แผนงานการศึกษา

เปาหมาย

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑอื่น ครุภัณฑเครื่องเลนเด็ก (ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.ดานชาง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เพื่อใหเด็กเล็กไดมีเครื่องเลน

ไวเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกายอารมณ

กองการศึกษาฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

รวม

6. ประเภทครุภัณฑอื่น

ที่ ครุภัณฑ

งบประมาณ
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