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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

ส่วนท่ี  ๑ 
 
 

 
๑.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   

เทศบาลต าบลกังแอน  เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลต าบล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม   
๒๕๔๒  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  1  ต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๔.๐๐  ตาราง
กิโลเมตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4455-1448  โทรสาร  0-4455-1286  
 จ านวนชุมชนมีทั้งหมด  7  ชุมชน   
           ๑. หมู่ที ่ ๑ ชุมชนปะอาว 
           ๒. หมู่ที ่ ๒     ชุมชนบุเจก 
           ๓. หมู่ที ่ ๓      ชุมชนทะเม็งตรัย 
           ๔. หมู่ที ่ ๕      ชุมชนอังกัญ 
           ๕. หมู่ที ่ ๘      ชุมชนโคกมะกะ 
           ๖. หมู่ที ่ ๑๖     ชุมชนหนองก็วล  
           ๗. หมู่ที ่ ๑๗     ชุมชนครองธรรม  
  จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางส่วน  คือ  หมูท่ี่  5  บ้านตามอน  ต าบลบ้านพลวง   
และหมู่ท่ี  7  บ้านสัมพันธ์  ต าบลกังแอน   

อาณาเขต 
ทิศเหนือ     ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน  

 ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน  
 ทิศตะวันตก  ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน  
 ทิศใต้   ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

แผนที่เทศบาลต าบลกังแอน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลกังแอนเป็นที่ราบลุ่ม  ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เป็นที่พ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัย  60 %  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร  30  %  มีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ  10 %   
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  ซึ่งม ี๓ ฤด ูดังนี้ 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่ 
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น  บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ -
40 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด 
“ช่วงฝนทิ้ง”  ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑ - ๒  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร    

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว  
๑-๒ สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕  องศา     

๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การปลูกพ้ืนบางประเภท   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในเขตเทศบาลฯ  มีแหล่งน้ า  ดังนี้  

  1. อ่างเก็บน้ าสุวรรณภา  
  2. หนองโดนโจด  
  3. หนองปะอาว  
  4. หนองกังแอน  
  5. หนองมะกะ  
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลต าบลกังแอนได้จัดตั้งชุมชน  ทั้งหมด  7  ชุมชน  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต 
เลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งละ  6  คน  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกังแอน  รวมทั้งหมด  12  คน  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การลงประชามติเมื่อวันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2564  ประชาชนมาใช้สิทธิ
ออกเสียงประชามติ  จ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  3,116  คน  จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น  4,347  คน  
คิดเป็นร้อยละ  71.68   

๒.๑ เขตการปกครอง  
เทศบาลต าบลกังแอน  เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลต าบล  เมื่อวันที่  ๒๕   

พฤษภาคม   ๒๕๔๒  ตั้งอยู่เลขท่ี  99  หมู่ที่  1  ต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีพ้ืนที่ประมาณ  
๔.๐๐  ตารางกิโลเมตร   
        อาณาเขตของเทศบาลต าบลกังแอน 

ทิศเหนือ     ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน  
   ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน  
   ทิศตะวันตก  ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน  
   ทิศใต้   ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

จ านวนชุมชนมีทั้งหมด  7  ชุมชน   
           ๑. หมู่ที่  ๑  ชุมชนปะอาว 
           ๒. หมู่ที่  ๒  ชุมชนบุเจก 
           ๓. หมู่ที่  ๓  ชุมชนทะเม็งตรัย 
           ๔. หมู่ที่  ๕  ชุมชนอังกัญ 
           ๕. หมู่ที่  ๘  ชุมชนโคกมะกะ 
           ๖. หมู่ที่  ๑๖  ชุมชนหนองก็วล  
           ๗. หมู่ที่  ๑๗  ชุมชนครองธรรม  

   จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  บางส่วน  คือ  หมู่ที่  5  บ้านโคกตามอน  ต าบล
บ้านพลวง  และหมู่ท่ี  7  บ้านสัมพันธ์  ต าบลกังแอน   

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลกังแอนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลต าบลในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  มีนาคม พ.ศ. ๒๕64)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ  4,347     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  3,116  คน  จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 4,347 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.68   

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี) 
                 ประชากรทั้งสิ้น  5,698 คน    แยกเป็นชาย  2,665  คน หญิง  3,033  คน 
        จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,403  ครัวเรือน 

หมู่บ้าน ประชากรปี 2564 รวม (คน) 
ชาย หญิง 

หมู่ที ่ 0  กังแอน 28 33 61 
หมู่ที ่ 1  ปะอาว 365 431 796 
หมู่ที ่ 2  บุเจก 533 576 1,109 
หมู่ที ่ 3  ทะเม็งตรัย 299 385 684 
หมู่ที ่ 5  อังกัญ 303 316 619 
หมู่ที ่ 8  โคกมะกะ 588 690 1,278 
หมู่ที ่ 16  หนองก็วล 233 266 499 
หมู่ที ่ 17  ครองธรรม 294 318 612 
หมู่ที่  7  สัมพันธ์  (บางส่วน) 17 18 35 
หมู่ที ่ 5  โคกตามอน  (บางส่วน) 5 0 5 
รวมทั้งสิ้น 2,665 3,033 5,698 

 

 หมายเหตุ  ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลกังแอน   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

สถิติจ านวนประชากรและบ้าน  ปี  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 2,699 3,028 5,727 3,380 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

สถิติจ านวนประชากรและบ้าน  ปี  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 2,879 3,164 6,043 3,359 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 
สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ปี 2561 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 2,901 3,197 6,098 3,326 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ปี 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

รวม 2,911 3,182 6,093 3,229 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 2,925 3,188 6,113 3,121 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 

ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  มีสถานการศึกษาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
๑.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  

๑.๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร      
๑.๒ โรงเรียนปราสาท มี  

๒.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  มีจ านวน  ๒  แห่ง 
๒.๑  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สังกัดส านักงานงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

    ๒.๒  โรงเรียนวัดสุวรรณวิจติรวิทยา  (โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา)   
                ๓.  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  2  แห่ง  

3.1  ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลกังแอน   
3.2  โรงเรียนอนุบาลกมลนิตย์      

๔.๒  สาธารณสุข 
การบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ประกอบด้วย   

- โรงพยาบาลอ าเภอปราสาท   จ านวน ๑ แห่ง 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปราสาท  จ านวน ๑      แห่ง 
- คลินิก    จ านวน   9 แห่ง 
- ร้านขายยา    จ านวน  4 แห่ง 

๕  อันดับโรคของผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลมากท่ีสุด 
๑. โรคความดันโลหิตสูง 
๒. โรคไข้หวัด 
๓. โรคหลอดลมอักเสบ 
๔. อาการอืดแน่นท้อง 
๕. ทารกตัวเหลืองหลังคลอด 

5  อันดับโรคของผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลมากท่ีสุด  
๑. โรคความดันโลหิตสูง 
๒. โรคไข้หวัด 
๓. โรคเบาหวาน 
๔.  อาการอืดแน่นท้อง 
๕.  หลอดลมอักเสบ 

 6  อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเขตอ าเภอปราสาทและโรคอุบัติใหม่   
๑. โรคอุจาระร่วง 
๒. โรคปอดบวม 
๓. ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
๔. โรคตาแดง 
๕. โรคมือ เท้า ปาก  
6.  โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

๔.๓ อาชญากรรม 
สถิติข้อมูลคดีอาญาในปีที่แล้วมาโดยเรียงล าดับจากคดีที่มากท่ีสุด  

1.  คดีเปรียบเทียบปรับ (อาญา)          
2.  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย                          
3.  คดีเปรียบเทียบปรับ (จราจร)   
4.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์     
5.  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย   
6.  คดีอ่ืน ๆ       
7.  คดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญ     

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลกังแอน  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรปราสาทได้

ร่วมมือกับทางอ าเภอปราสาทและเทศบาลต าบลกังแอน  ในการค้นหาผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือน าตัวมาบ าบัดและ
ฝึกอบรมอาชีพให้เพ่ือลดปัญหาผู้ติดผู้เสพในเขตเทศบาลต าบลกังแอนนั้น  และเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย  สืบ
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลต าบลกังแอนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลกังแอน  สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนีเ้ทศบาลต าบลกังแอนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลกังแอนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4.  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส    
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.1  การคมนาคมขนส่ง  

การคมนาคมที่สะดวก  คือ  ทางรถยนต์  โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอปราสาทให้บริการรถโดยสาร
เข้าหยุดและจอดรับส่งผู้โดยสาร  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  (สายสุรินทร์ - ช่องจอม)  ซ่ึงเป็นสายใหญ่ และ
มีความส าคัญในการขนส่ง  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงชนบทเป็นถนนลูกรัง  ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใช้สัญจรไป - มา  และขนส่งผลผลิตเชื่อมระหว่างชุมชน   ถนนที่ใช้ในการสัญจรไป - มา ภายในเขตเทศบาลฯ 
ประกอบด้วย 
 ๑.  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จ านวน  ๑  สาย  สภาพของถนนเป็นถนนลาดยาง
ระยะทางประมาณ   ๒   กิโลเมตร 
 ๒.  ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลกังแอน  จ านวน  ๖๓  สาย  รวมระยะทาง       
๒๑,๗๔๘.๘๐  เมตร  ดังนี้  

-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 66  สาย ระยะทางรวม 19,884.8 เมตร 
-   ถนนผิวจราจรหินคลุก      ๑๒  สาย  ระยะทางรวม    2,982          เมตร 
-   ถนนผิวจราจรดิน              3    สาย       ระยะทางรวม    388            เมตร 
-   ถนนลาดยาง                   -     สาย        ระยะทาง -            เมตร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลต าบลกังแอน 
 

 
ที ่

 
ชื่อถนน 

ขนาดถนน สภาพการใช้งานในปัจจุบัน 
 
กว้าง 
(ม.)  

 
ยาว 
(ม.) 

 
คสล. 

 

 
หินคลุก-
ลูกรัง 

      
   ถนนดิน 

 
ลาด
ยาง 

 
หมายเหตุ 

๑ ซอยปิยไพร ๔ 68 √     
๒ ซอยตาเอียง ๕ ๑๖๕ √     
๓ ซอยกมลนิตย์ ๔ ๖๕   √   
๔ ซอยคงเก่ง ๔ ๓๓๐ √     
๕ ซอยบุญสว่าง ๒.๕ ๗๔ √     
๖ ซอยสุขอุดม ๒ ๗๗  √    
๗ ซอยสาคเรศ ๔ ๑๓๐ √     
๘ ซอยศิริกล้า ๕ ๓๙๐  √    
๙ ซอยเทพประธาน ๓ ๑๕๐  √    

๑๐ ซอยเฉลียวไว ๕ 68 √     
๑๑ ซอยประชาอุทิศ ๕ 50.5 √     
๑๒ ถนนสายสัมพันธ์ ๕ ๖๕๐  √    
๑๓ ถนนโคกมะกะพัฒนา ๕ ๖๐๐ √     
๑๔ ซอยธัญญรัตน์ ๒ ๗๕ √     
๑๕ ถนนนิสากร ๖ ๒๖๔ √     
๑๖ ถนนสุขาภิบาล ๑ ๖ ๘๗๕ √     
๑๗ ถนนธนไชย ๖ ๙๕๐ √     
๑๘ ถนนศรีจันทร์ ๕ ๒๖๕ √     
๑๙ ถนนสุขบท ๕ ๒๙๕ √     
๒๐ ถนนสุขาภิบาล ๓ ๖ ๔๔๐ √     
๒๑ ถนนสุขาภิบาล ๕ ๖ ๓๑๐ √     
๒๒ ถนนสุขาภิบาล ๗ ๖ ๒๖๕ √     
๒๓ ถนนสุขาภิบาล ๙ ๖ ๒๘๐ √     
๒๔ ถนนสายเมฆ ๕ ๓๕๕ √     
๒๕ ถนนประปาเก่า ๖ ๑๘๐ √     
๒๖ ถนนหุตานนท์ ๖ ๑๘๕ √     
๒๗ ถนนมูลศาสตร์ ๖ ๑๘๕ √     
๒๘ ถนนนามวัฒน์ ๖ ๔๕๕ √     
๒๙ ถนนประชาราษฎร์ ๑ ๕ ๓๔๕ √     
๓๐ ถนนประชาราษฎร์  ๒ ๖ ๓๔๕ √     
๓๑ ถนนสมนิยามรัฐ ๖ ๓๗๕ √     
๓๒ ถนนสุขาภิบาล ๑๑ ๖ ๑๙๕ √     
๓๓ ซอยปิยราษฎร์  ๑๗๕ √     
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 
ที ่

 
ชื่อถนน 

ขนาดถนน สภาพการใช้งานในปัจจุบัน 
 
กว้าง 
(ม.)  

 
ยาว 
(ม.) 

 
คสล. 

 

 
หินคลุก-
ลูกรัง 

      
   ถนนดิน 

 
ลาด
ยาง 

 
หมายเหตุ 

๓๔ ถนนสุขาภิบาล ๑๓ ๕ ๕๑๐ √     
๓๕ ถนนเรียงทอง ๕ ๕๖๐ √     
๓๖ ซอยประสานมิตร ๕ ๒๔๕ √     
๓๗ ถนนสุขาภิบาล ๑๕ ๕ ๒๓๐ √     
๓๘ ถนนสุขาภิบาล  ๑๗ ๖ ๒๖๐ √     
๓๙ ถนนสุขาภิบาล ๑๙ ๖ ๒๙๐ √     
๔๐ ถนนสุขาภิบาล ๒๑ ๕ ๓๑๐ √     
๔๑ ถนนอุทัยสาง ๕ ๓๑๕ √     
๔๒ ถนนเกตุสิริ ๙ ๑๔๗๐ √     
๔๓ ถนนไชยเชษฐ์ ๖ ๑๔๓๕ √     
๔๔ ถนนพานิชย์ประไพ ๖ ๒๘๐ √     
๔๕ ถนนสุขาภิบาล ๑๐ ๖ ๒๔๐ √     
๔๖ ถนนเมินดี ๕ ๔๘๕ √     
๔๗ ถนนเพชรวิเศษ ๖ ๔๗๐ √     
๔๘ ถนนสุขาภิบาล ๑๒ ๖ ๑๖๕ √     
๔๙ ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ๖ ๘๔๐ √     
๕๐ ถนนแอกทอง ๖ ๕๒๐ √     
๕๑ ถนนสุขาภิบาล ๑๖ ๖ ๑๒๕ √     
๕๒ ถนนสุขาภิบาล  ๑๘ ๖ ๙๕ √     
๕๓ ถนนแสนสุข ๓ ๑๔๖ √     
๕๔ ถนนสุขาภิบาล ๒๐ ๖ ๘๐ √     
๕๕ ถนนมูลศาสตร์สาทร ๘ ๒๖๕ √     
๕๖ ถนนสุขาภิบาล  ๒๒ ๕ ๑๖๕ √     
๕๗ ถนนสุขาภิบาล ๔ ๖ ๕๙๐ √     
๕๘ ถนนสุขาภิบาล  ๖ ๖ ๘๔ √     
๕๙ ถนนสุขาภิบาล  ๘ ๑๐ ๑๑๕ √     
๖๐ ถนนสุขาภิบาล ๒ ๕ ๖๕ √     
๖๑ ถนนซอยตาอินทร์ ๓.๕ ๒๓๐ √     
๖๒ ถนนซอยปานทอง ๕ ๑๓๘.๘ √      
๖๓ ถนนประมูลอุทิศ ๓ ๗๐ √     
๖๔ ซอยระบือนาม 3 50.5 √     
๖๕ ซอยโรงฆ่าสัตว์ ๓ ๑๓๐ √                                                                                                                                                                                                                   
๖๖ ซอยตาพุฒ ๕ ๓๑๘ √     
๖๗ ซอยยายสง่า ๔ ๑๙๓ √     
68 ซอยร่วมใจภักดิ์ 4 130   √   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 
ที ่

 
ชื่อถนน 

ขนาดถนน สภาพการใช้งานในปัจจุบัน 
 
กว้าง 
(ม.)  

 
ยาว 
(ม.) 

 
คสล. 

 

 
หินคลุก-
ลูกรัง 

      
   ถนนดิน 

 
ลาด
ยาง 

 
หมายเหตุ 

69 ซอยยายชิน 4 130   √   
๗0 ซอยหาญณรงค์ ๕ ๑๕๐  √    
๗1 ซอยตาก็วล ๓.๕๐ ๖๓  √    
๗2 ซอยสหัสชาติ ๘.๐๐ ๑๕๘ √     
๗3 ซอยตาแดง ๔.๐๐ ๑๔๐   √   
๗4 ซอยจันทนุภา ๓.๐๐ ๔๕  √    
๗5 ซอยมิตรครู ๑ 3.๐๐ 68 √     
๗6 ซอยมิตรครู ๒ 3.๐๐ 68 √     
๗7 ซอยดอกศรีจันทร์ ๔.๐๐ ๓๗๕ √     
๗8 ซอยใจพินิจ ๕.๐๐ ๔๓๕ √     
79 ซอยตาโป๊ป ๔.๐๐ ๙๐   √   
๘0 ซอยชูศรี ๓ 68 √     
๘1 ซอยปลายแก่น ๓.๕๐ ๒๕ √     
82 ซอยทรงวาจา 4.00 120  √    

๕.2  การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  มีการให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ชุมชนซึ่งในปัจจุบันนี้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าสาธารณะใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในบริเวณชุมชน 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปราสาท  จ านวน  1  แห่ง 
๕.3  การประปา 

การให้บริการน้ าประปาภายในเขตเทศบาลต าบลกังแอนนั้นได้แหล่งน้ ามาจากอ่างเก็บน้ าสุวรรณภา 
การให้บริการน้ าประปาสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้  จ านวน  2,950  ครัวเรือน  โดยมีระบบการจ่ายน้ าตลอด  
๒๔  ชั่วโมง  ส าหรับน้ าประปาที่ทางเทศบาลผลิตได้นั้น  สามารถผลิตให้บริการกับความต้องการของชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 

  - น้ าประปาที่ผลิตได้  จ านวน      ๒,๔๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- น้ าประปาทีต่้องการใช้  จ านวน      ๑,๙๙๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 5.4  โทรศัพท์ 
ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่ทนโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะ   

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือโทรศัพท์มือถือ  (บ้างเรียกวิทยุโทรศัพท์)  คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสาร
สองทางผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน  โดยเครือข่าย
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้
ให้บริการอ่ืน  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพ่ิมขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อ โทรศัพท์
อัจฉริยะ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนอกจากความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว  ยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพ่ิมข้ึนมา เช่น การส่งข้อความสั้นเอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใช้
งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส   

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 - ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีปราสาท  จ านวน  1  แห่ง 
 5.5  ระบบโลจิสติกส์  (Logistics)  หรือการขนส่ง 

-  ที่ท าการไปรษณีย์ปราสาท        จ านวน  1  แห่ง 
-  บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จ ากัด (J&T Express)  สาขาปราสาท   จ านวน  1  แห่ง 
-  บริษัท  อยู่ห่างจาก  Flash Express (แฟลซ เอ็กซ์เพรส)  สาขาปราสาท   จ านวน  1  แห่ง   
-  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สุรินทร์ สาขา ปตท.ปราสาท Kerry Express Surin จ านวน  1  แห่ง 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือท านาเป็นอาชีพหลัก 

และการมีอาชีพเสริมในช่วงนอกฤดูท านายังมีน้อย  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการเกษตร  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต่ า  ท าให้เกิดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ค่อนข้างมาก  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลกังแอน 
ประกอบอาชีพพอสรุปได้  ดังนี้ 

 -  อาชีพเกษตรกรรม  มีประมาณร้อยละ ๕๕ 
 -  อาชีพค้าขายและบริการ  มีประมาณร้อยละ ๔๕ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใกล้เคียงกับ 
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายและบริการ 

จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี  ๑,๖๐๐  หลังคาเรือน     
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  คือ  ข้าว     

๖.๒ การประมง 
ในเขตเทศบาลต าบลกังแอนไม่มีพ้ืนที่ท าการประมง  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

คือท านาเป็นอาชีพหลัก 
๖.๓ การปศุสัตว์ 

-  โรงฆ่าสัตว์ (เทศบาล) จ านวน ๑ แห่ง 
๖.๔ การบริการ 

 สถานประกอบการด้านบริการ  ดังนี้ 
-  โรงแรม จ านวน 1 แห่ง 
-  รีสอร์ท จ านวน 6 แห่ง 
-  ธนาคารต่างๆ จ านวน ๖ แห่ง 
-  ร้านอาหาร จ านวน 48 แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย จ านวน 49 แห่ง 
-  สถานีขนส่ง จ านวน ๑ แห่ง 
-  สถานบริการสะสมอาหาร จ านวน 28 แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใดจะมีก็เพียงแต่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

เช่น  อ่างเก็บน้ า  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  ไว้เพ่ือบริการประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านไป – มา  แล้วมีความ
ประสงค์ต้องการจะแวะพักระหว่างการเดินทางหรือใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายเท่านั้น  รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวจึง
เป็นรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาใช้บริการร้านค้าหรือร้านอาหารในเขตเทศบาลระหว่างการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอในตัวจังหวัดสุรินทร์  หรือจังหวัดอื่น ๆ  ที่ต้องเดินทางผ่านเขต
เทศบาลซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  ๒  แห่ง  คือ 
-  โรงงานน้ าแข็ง 
-  โรงงานสงวนเฟอร์นิเจอร์ 
นอกจากนี้ยังมีการท าอาชีพเสรมินอกเหนือจากการท านานอกฤดูท านา  ซึ่งเปน็เพียงอุตสาหกรรม 

ครอบครัวขนาดเล็กเท่านั้น 
          ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

๑. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
-  สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 6 แห่ง 
-  ตลาด (ด าเนินการโดยเทศบาล) จ านวน ๑ แห่ง 
-  ร้านค้าต่าง ๆ   จ านวน ๑57 แห่ง 

๒. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
-  สถานธนานุบาล (เอกชน)  จ านวน ๑ แห่ง 

๖.๘ แรงงาน 
  การมีงานท าและรายได้  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ปี  2562 

- คนอายุ  15 - 59 ปี  มีอาชีพและรายได้ จ านวน  1,289  คน 
- คนอายุ  60  ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ จ านวน     482  คน  
- รายได้ของคนในครัวเรือนต่อปี   จ านวน  1,190  ครัวเรือน 
- ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน   จ านวน  1,190  ครัวเรือน 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซ่ึงมีประมาณร้อยละ ๙๙.๕0  

และศาสนาอ่ืนประมาณร้อยละ  ๐.๕  ทั้งนี้ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  มีศาสนสถาน  ๒  แห่งคือ  วัดสุวรรณวิจิตร
และสถานธรรม 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  ได้แก่ 
1.  ประเพณีร าตรุษ  ประมาณเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นการร าเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ไทยมีการ 

รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  สรงน้ าพระและการเล่นสงกรานต์ 
  2.  ประเพณีวันโดนตา  (วันสารท)  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๐  ของทุกปี  เป็นการท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพ่ีน้องและเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว  ตามความเชื่อที่ว่าวันนี้จะมีการปล่อยผีให้มารับ
ส่วนบุญมีการปั้นก้อนข้าวน าไปวัดให้พระท าพิธีปลุกเสกเพ่ือน ากลับมาบ้านแล้วเอาไปโปรยตามเรือกสวนไร่นาเผื่อว่า
จะมีผีตนไหนที่เดินทางไปรับส่วนบุญไม่ได้และแวะพักตามที่ดังกล่าวได้รับส่วนบุญ 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การ
จักรสาน  การทอเสื่อ  การท าไม้กวาดทางมะพร้าว  การท าขนมไทย  การท าบายศรี  เป็นต้น  
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเขมร  และภาษากลาง  ร้อยละ 1๐ %     

7.๔ OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ได้ผลิตสินค้า  ขนมพ้ืนเมือง   ได้แก่  ขนมนางเล็ด  ขนมกัน
เตรือม  ขนมโช๊ค 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า  ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  มีแหล่งน้ า  ดังนี้ 

- อ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง  
- หนองน้ า ๕ แห่ง 
-    ล าห้วย    -  แห่ง 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีพ้ืนทีป่่าไม้ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มพ้ืีนทีภู่เขา 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-   อ่างเก็บน้ าสุวรรณภา  
-   หนองโดนโจด  
-   หนองปะอาว  
-   หนองกังแอน  
-   หนองมะกะ  

 
   
    
   
    ************************************ 
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๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

ส่วนท่ีส่วนท่ี  ๒๒  
 
 
 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๖๕  ก าหนดให้รัฐ  พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตาม 
การตรวจสอบและการประเมินผล  รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  
รวม  ๖  คณะ  เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนด  ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่าง
กว้างขวาง  เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่  กฎหมายก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่ง
จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง

เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่  ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยัง
อยู่ในระดับต่ า  คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ  มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน  การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ  เข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้  มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง
เป็นประเด็นส าคัญส าหรับ  การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาด  ความ
ต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร  สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  ความท้าทายใหม่ ๆ  ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทั้งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ  การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม
ภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ  ตลอดจน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านต่าง ๆ ที่
รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง   มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ   พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมี
คุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ  ประกอบด้วย   

๑)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย   
๒)  ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้   
๓)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   
๔)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
๕)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ   
๖)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  

เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย  เอกราช  อธิปไตยและมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ  เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง 
ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  (๔)  บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหว่าง ประเทศ  และ  (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง  ประกอบด้วย  ๕  ประเด็น  ได้แก่  

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ
บ้านเมือง  โดย  (๑)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  (๒)  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  (๓)  
การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรร
มาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  (๔)  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่
สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม  และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดขึ้น  โดย  (๑)  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  (๒)  การติดตามเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติ
ขึ้นใหม่  (๓)  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   และ  (๔)  การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง  โดย  (๑)  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ  (๒)  การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน  ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ  และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ  และ  (๓)  การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข  สันติสุข  ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาคและโลก  อย่าง
ยั่งยืน  โดย  (๑)  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  และ  (๓)  การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพ่ือนบ้าน  ภูมิภาค  โลกรวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ  ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการใช้หลักธรรมาภิบาล  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดย  (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส าหรับการติดตาม  เฝ้าระวัง  แจ้งเตือน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม  อย่างเป็นรูปธรรม  (๒)  การ
บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา  ประเทศในมิตรอ่ืน ๆ  และ  (๓) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน  แนวคิด  ๓  ประการ  ได้แก่  (๑)  “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ  ที่หลากหลาย  
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ  น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง   โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (๓) “สร้าง
คุณค่าใหม่ ในอนาคต”  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคนรุ่นใหม่  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์  ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี   รวมถึงการเพ่ิมขึ้น
ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน  ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัดประกอบด้วย  (๑)  รายได้ประชาชาติ  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์  มวลรวมภายในประเทศและการ
กระจายรายได้  (๒)  ผลิตภาพการผลิตของประเทศ  ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  (๓)  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา  และ  (๔)  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถใน
การแข่งขัน  ประกอบด้วย  ๕  ประเด็น ได้แก ่

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า  ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต  ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร  ประกอบด้วย  (๑)  เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  (๒)  เกษตรปลอดภัย  (๓) เกษตรชีวภาพ (๔)  
เกษตรแปรรูป  และ  (๕)  เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต   ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  (๓)  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  (๔)  
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ  (๕)  อุตสาหกรรม  ความมั่นคงของประเทศ 

๓.  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยว
ระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  (๑)  ท่องเที่ยวเชิง  
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม  (๒)  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  (๓)  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความงามและแพทย์แผนไทย  (๔)  
ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า  และ  (๕)  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.  โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย  เชื่อมโลก  ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม  พ้ืนที่และเมือง  รวมถึงเทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  โดย  (๑) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ  (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  และ  (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

๕.  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่  ที่มีทักษะและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  และ  (๕)  
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ สติปัญญา  มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์  อดออม  
โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  ๓  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัดประกอบด้วย  (๑)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  (๒) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ  (๓)  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  ๗  ประเด็น  ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์โดย  (๑)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  (๒)  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  (๓)  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(๔)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ  (๖)  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  และ  (๗)  การส่งเสริมให้
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  ประกอบด้วย (๑) ช่วง
การตั้งครรภ์/ปฐมวัย  เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  (๒)  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนดี  มีวินัย  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่   ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงานยกระดับ ศักยภาพทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และ  (๔)  ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน  ศตวรรษที่  ๒๑  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 
๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  โดย  (๑)  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว  ระบบสถานศึกษา  สภาพแวดล้อม  รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท างานและระบบสนับสนุน  ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด  กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย  ใจ  สติปัญญาและสังคม  โดย  (๑) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  (๒)  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี  (๔)  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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๖. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย  (๑)  การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  (๒)  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน  และ (๔) 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดย (๑) การส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย  
กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาคเอกชน  ประชาสังคม  ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  ไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  
สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกัน  การเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย  (๑)  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  (๒)  
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  (๓)  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  
สังคมและเทคโนโลยี  และ  (๔)  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น ได้แก ่

๑. การลดความเหลื่อมล้ า  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูป
ระบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  (๔)  เพ่ิมผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานไทย  ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์   มีความปลอดภัยในการท างาน  (๕)  
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  (๖)  ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  (๗)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ  (๘)  สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  โดย  (๑)  พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  (๒)  ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ  (๓)  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูง
วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  (๔)  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  เพ่ือวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับภาค  กลุ่มจังหวัด  (๕)  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บน
ฐานข้อมูล  ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และ  (๖)  การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดย  (๑)  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน  ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและ
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บทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต  สุขภาพ ครอบครัว  
การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความ
เป็น  หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกล
ยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   โดย
เป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  ๓  ด้าน  อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดประกอบด้วย  (๑)  พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๒)  สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  (๓)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  (๔)  ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  ในการแข่งขัน  (๒)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถ่ินก าเนิด  (๓)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม  พ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  (๕)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทาง
ทะเล (๒) ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากร  ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) 
มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๓  (๓)  มุ่งเป้าสู่การ
ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ของภาครัฐและภาคเอกชน  และ (๔)  พัฒนาและ
สร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมืองชนบท  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท  พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ  และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท  เกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ  อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
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อาสาสมัคร  ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า  พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดย  (๑)  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  (๒)  เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด  รู้
คุณค่า  และสร้างมูลค่าเพ่ิม  จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ
การเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย  (๑)  ส่งเสริม  คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  (๒)  พัฒนาเครื่องมือ  กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิป ไตย  สิ่ งแวดล้อม (๓ ) จัดโครงสร้างเชิ งสถาบัน เพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้ านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาท  ภารกิจ  แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม  มีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบ การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จ าเป็น  มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและ
เอ้ือต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมี
ความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงิน
การคลังประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   ๑๕  สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
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๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ  โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  (๒)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี  สมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย  (๑)  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ  
(๒)  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท่างานเพ่ือประชาชน  มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้   
และ  (๔)  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  โดย  (๑)  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นและ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน  ของการค้นหา
ความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) 
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) 
พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลกังแอน  มีความ

สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  เทศบาลต าบลกังแอน  จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ของเทศบาลต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ ๑๒  มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง   ดังจะเห็นได้จาก 
สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ 
ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
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สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค ์โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่ง 
ขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  
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๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

 (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
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ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการอ้อมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง  ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
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(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้ 
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตาม 
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม 
(๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น  
ธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น 
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็น
กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
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สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
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ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้ นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา



44 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการ

พัฒ นาที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
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เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่ อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product 
Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



49 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทานและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
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เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาค   

“แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ าดินคุณภาพต่ าประสบอุทกภัย  และภัย- 

แล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย  ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็น
จะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ   พร้อมทั้งการแสวงหา
โอกาสการน าความรู้  ทุน  เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน  โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ 
ให้แก่ภาค  เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ในระยะยาว 

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดินให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ  การด ารงชีพและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค   
3.2  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพา 

ครอบครัวและพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3.3  เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุน 

ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
3.4  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3.5  เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและมี 

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4. เป้าหมาย 
4.๑  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
4.2  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  ในการกระจายรายได้ลดลง 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๕.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง 

ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าโดยการปรับปรุง 

อ่างเก็บน้ า  หนอง  ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม  สร้างแหล่งกักเก็บ  (แก้ม
ลิง)  อ่างเก็บน้ า  ฝายและแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร   

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง  ชี  มูล  โดยศึกษา  ส ารวจและจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนา 
แหล่งน้ า  ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า  แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3)  พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า  เช่น  ระบบสูบน้ า  อาคารบังคับน้ า  คลองส่งน้ า  เป็นต้น  
4)  บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ  โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ า  ให้มีความสมดุล 

ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

๕.๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ 
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย  โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  มีที่ดินท ากินของ 

ตนเอง  ส่งเสริมการมีอาชีพ  สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ยกระดับฝีมือและอบรมให้
ความรู้  เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดลและหนองบัวล าภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  โดยเพิ่มสวัสดิการ 
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุและสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถาน 
พยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพ ยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้  ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมี 
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมให้สถาบันทาง
สังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง  “ครอบครัว  ชุมชน  ศาสนา  การศึกษา  สื่อและภาคเอกชน”  ในการหล่อหลอม 
ปลูกฝังค่านิยม  วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ  จิตอาสาและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น  แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง  อาทิ  
จังหวัดขอนแก่น  สกลนคร  ร้อยเอ็ด  หนองบัวล าภู  กาฬสินธุ์  อ านาจเจริญ  มหาสารคาม  อุดรธานี  นครพนมและ
ยโสธร  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด  ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบ
แหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่าย  ๑๖  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลในการคัดกรอง 
เฝ้าระวัง  วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี  พร้อมทั้ง  พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  
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5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก 
ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม  ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ 
ปีแรกและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง  ร่างกายและสังคม 

6) อ านวยความยุติธรรม  ลดความเหลื่อมล้ า  โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  และ 
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ  บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
  5.3  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  
1)  พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร  โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อยโดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม ่ เกษตรทางเลือก  เกษตรกรรมยั่งยืน  เกษตรแปลงใหญ่  เกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอดภัย  เกษตรชีวภาพ  เกษตรแปรรูป  เกษตรอัจฉริยะและระบบนิเวศ  การพัฒนาการ
เกษตร  สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร  พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร  พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร  พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ  สนับสนุน  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

2)  พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร  สุรินทร์  
ร้อยเอ็ด  มหาสารคามและศรีสะเกษ  รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ  โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย  พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต  พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  โดย
ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม  การยกระดับราคาสินค้าเกษตร  อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนรวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดย
น าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม  ๑๗  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้  พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการ
ส่งออก  จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์  ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น  ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน  ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce)  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความต้อง 
การตลาด  โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก  ผลไม้และไม้ดอก  ในพื้นที่จังหวัดเลย  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์  การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  การประชาสัมพันธ์และ
การจัดตั้งตลาดกลาง  รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น  ในการแปรรูปผลิตสินค้าในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร  มหาสารคาม  เลย  อ านาจเจริญและอุบลราชธานี  ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการ 
เกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ 
และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร  นครพนม  นครราชสีมา สุรินทร์  ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์และอุบลราชธานีและโคนมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  ขอนแก่น  โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์  ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร  รวมทั้งการจัดระบบ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
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4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาค  
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง   ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสียและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มปศุ
สัตว์  และชุมชน  พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง  ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่
ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร  อาหาร  สาธารณสุขและการแพทย์  พลังงาน  อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม   
โดยพัฒนาให้นครราชสีมา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี  และสกลนคร  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แบบครบวงจร  ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  มหาสารคาม  สุรินทร์  อ านาจเจริญและอุดรธานี 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก  ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก 
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม  และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง  เช่น 
ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร  อาหารสัตว์ในอนาคต  โปรตีนทางเลือก  ผลิตภัณฑ์อินทรีย์  พลาสติก  ชีวภาพ (bio-plastic) สาร
สกัดจากพืชมูลค่าสูง  เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์  เป็นต้น  รวมทั้ง สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน  จากการน าวัตถุดิบในชุมชน  ของเหลือทิ้งทางการเกษตร  ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัว 
เรือนหรือชุมชนและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน  ผลิตสินค้า  อุปโภคบริโภค  
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  ได้แก่  จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น  กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร 
เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่  พัฒนาผู้ประกอบการรวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้อง  ส่งเสริมการเข้าถึง  ๑๘  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แหล่งเงิน 
ทุนที่เป็นธรรม  การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น E-Commerce,  
E-Marketing  เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าย้อมครามและส่งเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพให้ก้าวไป 
สู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  อาทิ  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  สุรินทร์และสกลนคร  เป็น
ต้น  โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า  การออกแบบและตราสัญลักษณ์  พัฒนา  เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า  พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ  ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ 
ให้มีทักษะ  มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ  เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย  สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมการจั บคู่
ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ 
และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน  ที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  มุ่งเน้น  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนพลังงาน
สะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา  ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ  ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  อุดรธานี  สกลนคร  ชัยภูมิ  นครราชสีมา 
บุรีรัมย์  สุรินทร์และศรีสะเกษ  โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้
ชัดเจน  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  ปลูกป่าและป้องกันการบุกรุก  เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
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9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิด 
สร้างสรรค์  ในการพัฒนาภาค  โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา  หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา  ที่กระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่  สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ 
สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น  ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
การท าวิจัยตลาด  การทดสอบผลิตภัณฑ์และโรงงานน าร่อง  เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

5.4  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  โดยส่งเสริมชุมชนในการ 

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ  โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ ๑๙  แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า  บริการ  แหล่งท่องเที่ยวที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์  เมืองเก่าพิมาย  เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา 
และเมืองเก่า  สกลนคร  พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล  ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป่าหมาย  เฉพาะ
กลุ่ม  เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มนักเรียนนักศึกษา  กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม  กลุ่มสุภาพสตรี  เป็นต้น 

๒)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่
มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้  และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว  กัมพูชาและ
เวียดนาม  เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม  นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดด
เด่น  ลอกเลียนได้ยาก  พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ  รักษามาตรฐานการให้บริการ 
จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่ ง
ท่องเที่ยว  ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

๓)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงในพื้นที่จังหวัดเลย  หนองคาย บึงกาฬ นครพนม  
มุกดาหาร  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี  และสกลนคร  และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ  สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคายสปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการ  ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง  พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย  อาท ิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน  ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง  (Leisure/Lifestyle)  การท่อง 
เที่ ยวด้ วยจักรยานและการเดิ นทางแบบคาราวาน  (Cycling/Caravan Tours)  การท่ องเที่ ยวเชิ งมหกรรม 
(Festivals/Events)  เป็นต้น  พัฒนาถนน  เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น 

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์อุดรธานี  หนอง 
บัวล าภูและชัยภูมิ  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต   ออกแบบการ
จัดแสดง  จัดนิทรรศการ  มัลติมีเดียหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) 
ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ  ศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน  ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม  ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว  พัฒนา
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สินค้า/บริการ/ของที่ระลึก  ปรับปรุง  สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  โฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริม 
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  ธุรกิจ
การแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก  สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและเครื่องดื่ม  โรงแรม  ร้านอาหาร 
การเดินทางและขนส่ง  ประกันภัย  สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  ทุกระดับ  เป็นต้น  ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์
การกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหารจัดการ ๒๐ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ธุรกิจกีฬา  เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา  สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

๖)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการ
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน  สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

๗)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้นักท่อง 
เที่ยว  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและ
ท้องถิ่น  ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว  จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ  นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า 
OTOP  สินค้าวิสาหกิจชุมชน  ของที่ระลึก  ร้านอาหาร  ที่พักให้มีคุณภาพดี  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความ
สนใจของนักท่องเที่ยว  รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

5.5  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ 
หลัก  ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก  ภาคกลางและพ้ืนที่ 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย  การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี 
และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา 
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน  ให้สามารถรองรับปริมาณ  ความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และ
ขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ 
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น ๒๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค  เร่งรัดพัฒนา  ระบบขนส่งรางเบาเมือง
ขอนแก่น  พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  
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4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น เมือง 
นครราชสีมาและเมืองอุบลราชธานี  โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ  ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้ง
การท างาน  การอยู่อาศัยและการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง  และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ 
รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญ
ไปยังพื้นท่ีโดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัด
นครพนม  อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น  และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น  นครราชสีมา 
และอุดรธานี  

5.6  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดน  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ  สนับสนุนการ 

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล  เร่งเชื่อมต่อ
ระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน  การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน  โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕  
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี  และรถไฟความเร็วสูง  เพ่ือเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร  นครพนม  และหนองคาย เพ่ือเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา ๒๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มคีวามพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
“แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1” 
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 - 2570) “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
 
พันธกิจ (Mission)  
1)  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2)  ส่งเสริมและพัฒนาก าไรผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3)  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4)  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5)  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยมและบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7)  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าลงทุนและค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  :  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร    
แนวทางการพัฒนา    

1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
10. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกและปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา    
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

5. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
8. ส่งเสริมพัฒนา  การค้า  การลงทุน  การค้าชายแดน 
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
10. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว  ประสัมพันธ์และการตลาด 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
12. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
13. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้  แข็งแรง  มีความสุข  

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา  สนับสนุน  กิจกรามการลงทุนพัฒนาด้านสังคม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. ส่งเสริมอาชีพ  ทักษะชีวิต  และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

 พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด   
“เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประช าชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน  (4,000 ไร่/ปี) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด (10,000  ไร่ ต่อปี) 
5. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน (430 ครัวเรือน) 
6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  (ร้อยละ 5) 
7. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า  130 ลบ.ม.) 
8. สัดส่วนปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง  (ร้อยละ 80) 
ประเด็นการพัฒนา   
ประเด็นการพัฒนาที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย ์
2) เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
3) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
4) เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์   
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1) จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น 
2) จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
4) จ านวนผลิตภัณฑ์การแปรรูปด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์มาด าเนินการ 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตและเกษตรกร 
4) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์  ลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิต 
5) ส่งเสริมการแปรรูป  และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
6) การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
7) พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
8) พัฒนาระบบการจัดท าแผนธุรกิจชุมชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน  การบริการและ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน   
  วัตถุประสงค์ 
   1)  เพ่ือสร้างผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 
   2)  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนต่อปี 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก 
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการด่าน 

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ  ให้ได้มาตรฐานสากล 
3)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า  การลงทุน  และการบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการวิถีใหม่ (New Normal) 
2) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแนววิถีใหม่ (New Normal)  
3) การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและบริการ 
4) การยกระดับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้าวสุรินทร์สู่ระดับโลก 
5) ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 
7) ส่งเสริมความเป็นเมือง Smart City เมืองที่รองรับอารยะสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเชิง 

สุขภาพ 
  ประเด็นการพัฒนาที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม ้ การบริหารจัดการน้ า  และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
2) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1) จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
3) จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
4) ปริมาณเก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
2) การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
3) การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
4) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 

ประเด็นการพัฒนาที่  5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1) อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง 
2) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพ่ิมข้ึน 
3) จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่เพ่ิมข้ึน 
4) จ านวนคนวัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุได้พัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน 
5) ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมสุขภาพ 
2) การป้องกันและควบคุมโรค 
3) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาสังคม  ชุมชน  พัฒนาทักษะชีวิต 
4) การส่งเสริมอาชีพ 
5) พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 
6) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 
7) จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกช่วงวัย  และยกระดับพื้นท่ีต้นแบบทางสังคม 
8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากร้าตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างความพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน  ปลอดยาเสพติด 
3) เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1) จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
4) จ านวนหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคาม 

แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) การพัฒนาคน  องค์กร  เครือข่าย  หมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อย 

และห่างไกลยาเสพติด 
3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2566-2570)  
 วิสัยทัศน์  

“เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเที่ยววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาการท่องเที่ยว 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 
5. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
6. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่  80  ปีขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
8. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
9. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอยางครบวงจร 
วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
2.  เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
3.  เพ่ือเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1.  จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพ่ิมข้ึน  
2.  จ านวนสินคาเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
3.  จ านวนชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
1.  การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
2.  การยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
3.  การเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรที ่ 2  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา  การลงทุน  การบริการ  
วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือสรางผูประกอบการรายใหม  
2.  เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาในจังหวัด  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1.  จ านวนผูประกอบการรายใหมเพ่ิมข้ึนตอป  
2.  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยปฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
1.  การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและผูน าเขา - สงออก  
2.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคา การลงทุน และการบริการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตรที ่ 3  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  
2.  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักทองเที่ยว  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1.  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
2.  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทองเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  
1.  การพัฒนาตลาดทองเที่ยวและการบริการ  
2.  การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
3.  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา ผลิตภัณฑ และการบริการที่ไดมาตรฐาน  
4.  การพัฒนาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
5.  ยกระดับผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที ่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม ้ การบริหารจัดการน้ าและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1.  จ านวนพื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึน  
2.  รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  
3.  จ านวนชุมชน/หนวยงานที่ใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
4.  ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
1.  การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
2.  การสงเสริมการบริหารจัดการขยะ  
3.  การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก  
4.  การสงเสริมการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1.  สัดสวนของคนอายุตั้งแต่ 80 ปขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  
2.  อัตราผูปวยรายใหมของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
3.  รายไดเฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  
4.  จ านวนต าบลแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
5.  รอยละของคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไมมีงานท าไดรับการฝกอบรม 
     อาชีพ  
6.  สัดสวนของนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนทั้งหมดลดลง  
7.  ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แนวทางการพัฒนา  
1.  การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
2.  การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา  
3.  การสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  
4.  การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิตและการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
5.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
6.  การสงเสริมอาชีพ  
7.  พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกชวงวัย  
8.  สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
9.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที ่ 6  การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย  
วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
2.  เพ่ือใหมีหมบูาน/ชุมชน  ที่ปลอดยาเสพติ (หมูบานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
3.  เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1.  จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
2.  จ านวนหมูบาน/ชุมชน  ที่ปลอดยาเสพติด (หมบูานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
3.  รอยละคดีอาชญากรรมลดลง  
4.  จ านวนหมูบานชายแดนที่มีความพรอมในการเฝาระวังภัยคุกคาม  
แนวทางการพัฒนา  
1.  การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
2.  การพัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน เพ่ือความมั่นคง ความสงบเรียบรอย  
     และหางไกลยาเสพติด  
3.  การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์  

  “ก้าวสู่เมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่  พัฒนาสู่ตลาดสดได้มาตรฐาน  ส่งเสริมการศึกษายั่นยืนนาน     
ธรรมาภิบาลอยู่เคียงคู่ประชาชน” 

2.2 พันธกิจในการพัฒนาเทศบาล 
 1.  การก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค 
 2.  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 3.  การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  สังคมสงบสุข 
 4.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการบริการประชาชน 
 5.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 6.  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
 7.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
 8.  การบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่น่าชื้อน่าจับจ่าย 
2.3  ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารจัดการ  
 5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 

 ๒.4  เป้าประสงค์ 
  1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปะวัฒนะธรรมอันดีงาม 
  3.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6.  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนรวมทั้งการสร้างสังคม 
ความน่าอยู่ 
 ๒.5  ตัวช้ีวัด 

 1.  จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค 
 2.  จ านวนร้อยละของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 3.  จ านวนร้อยละการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  สังคมสงบสุข 
 4.  จ านวนร้อยละการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการบริการประชาชน 
 5.  จ านวนร้อยละการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 6.  จ านวนร้อยละการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
 7.  จ านวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
 8.  จ านวนร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่น่าชื้อน่าจับจ่าย 
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 ๒.6  ค่าเป้าหมาย 
 1.  จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10  
 2.  จ านวนร้อยละของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านไม่น้อย

กว่าร้อย 60 
 3.  จ านวนร้อยละการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  สังคมสงบสุข  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
 4.  จ านวนร้อยละการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการบริการประชาชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 5.  จ านวนร้อยละการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 6.  จ านวนร้อยละการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 7.  จ านวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 8.  จ านวนร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่น่าชื้อน่าจับจ่าย   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ๒.7  กลยุทธ์ 

 1.  การพัฒนาการก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค 
 2.  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 3.  การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  สังคมสงบสุข 
 4.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการบริการประชาชน 
 5.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 6.  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
 7.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
 8.  การบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่น่าชื้อน่าจับจ่าย 
๒.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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๒.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาล   

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยทุธศาสตร ์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความในด้านนี้ให้หมดไป
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องหลายปี  พืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
ต้องลดการผลิต  ลดคนงาน  ท าให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น  ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว  เทศบาลต าบลกังแอนได้มีกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยการสร้างมาตรฐานสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน  จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ให้
จ าหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายของประชาชน   ทั้งในและ
นอกเขตเทศบาล  

จุดแข็ง 
๑.  ตลาดสดเทศบาลต าบลกังแอนที่เป็นศูนย์กลางการค้าขาย 
๒.  มีสินค้าพ้ืนเมือง  อาหาร  การเกษตรของท้องถิ่น 
๓.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปหลายจังหวัด 

  จุดอ่อน 
  ๑.  ตลาดสดมีความคับแคบไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐาน 
  ๒.  ไม่มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง 
  ๓.  ประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยในการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
  ๔.  เป็นสังคมการบริโภคมากว่าสังคมการผลิต 
  โอกาส 
  ๑.  นโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
  ๒.  นโยบายแก้ปัญหาความยากจน 
  ๓.  มีธนาคารในพื้นที ่๖ แห่ง 
  ๔.  มีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปราสาท 
  ๕.  มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
  ๖.  มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างตลาดสดแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐาน 
  อุปสรรค 
  ๑.  กระแสอิทธิพลจากต่างประเทศหรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย 
  ๒.  ภาวะสินค้าและน้ ามันแพง 
  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สามารถท าได้เพราะมีศักยภาพเพียงพอ   
และท าให้ประชาชนชาวเทศบาลต าบลกังแอน มีทุน มีงาน มีอาชีพ มีที่จ าหน่ายสินค้าในการเพิ่มรายได้ที่เพียงพอทุกครัว 
เรือนและไม่จน 

2) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน  ท าให้คุณภาพชีวิต 

ของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน  และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาดโอกาสทางการศึกษา  
รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ  เทศบาลต าบลกังแอนจึงได้มีการส่งเสริมความรู้และป้องกันการ
ระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถอยู่
ในสังคมโดยที่ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชน  ป้องกันและแก้ไขผู้ติดเชื้อเอดส์ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข   รวมทั้งเสริมการจัด
การศึกษา  มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จุดแข็ง 
๑.  มีสังคมดั้งเดิมท่ีมีขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีคุณค่าและยาวนาน 
๒.  มีการปกครองทั้งหมด ๗ ชุมชน 
๓.  มีผู้น าทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
จุดอ่อน 
๑.  มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไม่มีระบบแบบแผน 
๒.  มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  ประชาชนส่วนหนึ่งขาดการวางแผนในการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ 
๔.  มีสังคมในรูปแบบทุติยภูมิ 
โอกาส 
๑.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
๒.  นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของจังหวัด 
๓.  มีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปราสาท 
๔.  ส านักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ 
อุปสรรค 
๑. กระแสนิยมแห่งค่านิยมจากต่างประเทศหรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมฟุ่มเฟือย 

 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านสังคมสามารถท าได้เพราะมีศักยภาพเพียงพอ  และ 
ท าให้ประชาชนชาวเทศบาลต าบลกังแอน  มีสังคมที่เข้มแข็ง  สามัคคี  สมานฉันท์  สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 

3) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา 
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อ 

เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา  หากไม่มีการเสริมสร้างการเรียนรู้จะท าให้ประชาชนตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการด าเนิน
ชีวิตน้อยลงจึงจ าเป็นต้องเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป  

 จุดแข็ง 
๑.  มีกองการศึกษา  เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
๒.  มีงบประมาณ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาที่เพียงพอ 
จุดอ่อน 
๑.  มีแผนพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน 
๒.  ภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 
โอกาส 
๑.  นโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ 
๓.  มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.  มีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิทร์ 
๕.  มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

อุปสรรค 
1. การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังไม่มีความชัดเจนและเป็น 

รูปธรรม 
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านการศึกษาสามารถท าได้  เพราะมีศักยภาพเพียง 

พอและท าให้ประชาชนชาวเทศบาลต าบลกังแอนมีการศึกษาที่ดี  เป็นพลังของท้องถิ่นในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป 
4) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 

ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลกังแอนในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
และบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านแหล่งน้ าได้ระดับหนึ่ง  
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้หมดไปได้  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  การพัฒนาในปีที่ผ่านมาจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เน้นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส าคัญ   

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการวางและจัดท าผังเมือง
รวมของตนเองได้  โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการภายในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตปกครองของตน  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการนี้ยังได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  ในมาตรา  249  บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา  1 ให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้จ านวนและความหนาแน่นของประชากรและ
พ้ืนที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน” 

ผังเทศบาลต าบล  เป็นผังระดับท้องถิ่นท่ีเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับเล็ก (ต าบล,หมู่บ้าน, 
ชุมชน)  ภายใต้กรอบของผังเมืองรวมจังหวัด  การวางและจัดท าผังเมืองรวม  เป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต  โดยแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการวางโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งในภายในและ
นอกผัง  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โดยมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรอง  ใช้
บังคับให้เป็นไปตามแผนผัง  นโยบาย  โครงการ  รวมถึงมาตรการในการควบคุม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน  การพัฒนาและ
การด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  การวางผังเมืองจึงเป็นวิธีการหนึ่ง  ในการแก้ไขปัญหาในการจัด
ประเภทของการใช้ที่ดินในตัวเมืองให้เป็นระเบียบ  มีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ  มีการใช้ที่ดินที่เหมาะสมไม่ปะปนและ
ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม  ขจัดหรือลดปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งจะเกิดข้ึนในเมืองให้ลดน้อยลงหรือหมดไป   

จุดแข็ง 
๑.  มีกองช่างรับผิดชอบงานในด้านผังเมือง 
๒.  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้าน 
๓.  มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ 
๔.  มีแผนที่เทศบาลในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ 
๕.  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

จุดอ่อน 
๑.  มีบุคลากรบางส่วนยังไม่ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  มีระบบระบายน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
๓.  ถนนในเทศบาลมีความคับแคบ 
๔.  ยังไม่มีผังเมืองที่เหมาะสม 
โอกาส 
๑.  มีหมวดการทางปราสาท  
๒.  มีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ 
๓.  มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน 
อุปสรรค 
1. ขั้นตอนในการจัดท าผังเมืองมีขั้นตอนมาก 
2. คณะกรรมการผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการก าหนดสี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3. ปัญหาการขาดระบบสนับสนุนความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ 

จากประสิทธิผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท างานตามกฎหมายผังเมือง 

5) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  ได้มีการน ามาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ  ทั้งในด้าน 

การศึกษา  ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม  ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ  การท างาน  การศึกษาหาความรู้  ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้น  นอกจากนี้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ  ก็น าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  เข้ามาอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อ
ประสานงานกับทางราชการ  และในธุรกิจเอกชนทางด้านการโรงแรม  และการท่องเที่ยวก็ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และ
บริการลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตท าได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
  ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  มากมาย  เช่น 
การท าบัตรประจ าตัวประชาชน  การเกิด  การตาย  การเสียภาษีอากร  การท าใบอนุญาตขับรถยนต์  การจ่ายค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ  การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นต้น  งานเหล่านี้ได้มีการน าระบบส านักงานอัตโนมัติเข้ามา
ใช้  เพ่ือท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  และยังตอบสนองกับการบริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหาร
จัดการ  กล่าวโดยสรุปคือ  ได้มีการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ  เกือบทุก
วงการ  ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม  ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในหน่วยงานด้านการศึกษาก็มีความตื่นตัวและเปิดท าการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว  ทั้งในระดับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และเป็นสาขาวิชาที่มีนักศึกษา ให้ความสนใจ กันมาก
เนื่องจากยังมีตลาดแรงงานรองรับมากนั่นเอง 
  เทศบาลต าบลกังแอน  ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่  เช่น  
ระบบแผนที่ภาษีเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในรับช าระภาษีของเทศบาลต าบล  การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หลัก
ขององค์กร  ทั้งนี้ยังมีระบบสารสนเทศเพ่ือลงข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  เป็นระบบที่ใช้บันทึก
ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระบบเบี้ยยังชีพ  เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์หรือขึ้นทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการการยังชีพ  ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น  เป็นระบบที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  บัญชีรายรับ-รายจ่าย  รวมถึงการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ  เป็นต้น  



73 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสังคม  หากน ามาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้  เช่น 
  (1)  ปัญหาการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว  เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์  
หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขในอนาคตก็จะเกิดปัญหาวิกฤติประชากรได้ 

(2)  สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากความเจริญก้าวหน้าด้านการ 
คมนาคม  ขนส่ง  การสื่อสาร  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  จนกระทั่วคนรุ่นหลังไม่มีเวลาในการ
คัดเลือกสิ่งดี ๆ  ของภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้ 

(3)  สูญเสียความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  สถาบันต่างๆ ทางสังคม  เช่น  ครอบครัว  ชุมชน   
ศาสนา  การศึกษามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมน้อยลง  สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา  เช่น  ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  โสเภณี  คอร์รัปชั่น  การว่างงาน  
  จุดแข็ง  

1.   มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  ในการให้บริการประชาชนที่เพียงพอ 
2.   มีอินเตอร์เน็ตต าบลในการให้บริการประชาชนฟรี 
3.   เทศบาลต าบลใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการวาง 

แผน  ระบบเบี้ยยังชีพ  ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น  ระบบบริการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นแห่งชาติ  ระบบแผนที่ภาษี  เป็นต้น     
จุดอ่อน 
๑.  เจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
๒.  การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลยังคงต้องท าเอกสารควบคู่ไปซึ่งเป็นการท างานซ้ าซ้อน 
โอกาส 
๑. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.  เทศบาลต าบลกังแอนเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ 

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
อุปสรรค 
1. สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากความเจริญก้าวหน้าด้านการ 

คมนาคม  ขนส่ง  การสื่อสาร  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  จนกระทั่วคนรุ่นหลังไม่มีเวลาในการ
คัดเลือกสิ่งดี ๆ  ของภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้ 

2.  สูญเสียความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  สถาบันต่างๆ ทางสังคม  เช่น  ครอบครัว  ชุมชน   
ศาสนา  การศึกษามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมน้อยลง  สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา  เช่น  ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  โสเภณี  คอร์รัปชั่น  การว่างงาน 

6) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลกังแอน  ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โดยประชาชนยังขาด 

ความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ  ซึ่งเทศบาลต าบลกังแอนสร้างจิตส านึกในการให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขุดลอกคลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืช  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว  บริหารจัดการขยะ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การคัดแยกขยะ  การด าเนินโครงการธนาคารขยะ  รวมถึงสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะของประชาชน  ซึ่งเทศบาล
ต าบลกังแอนเป็นชุมชนเมือง  ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านานมาก  ปัญหาด้านนี้จึงสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
การพัฒนาคงยังต้องพัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป   
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ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกท าลายเพ่ิมมากข้ึน   
ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  (ที่มนุษย์สร้างขึ้น)  กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นล าดับ  ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปัจจุบันจ านวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์
เพ่ิมมากข้ึน  ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์  เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน  โดยศึกษาถึงลักษณะ
ของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพ่ือแก้ปัญหา 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
  เทคโนโลยี  คือ  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ืออ านวยประโยชน์หากน ามาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง  ก็จะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ในระยะที่ผ่านมามนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
ทุก ๆ  ด้าน  แต่ในทางตรงข้ามผลจากการใช้อย่างขาดสติก็ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  เช่น  เดียวกัน   
ดังนี้ 

ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารง 
ชีวิตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลถูกท าลายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  (1)  การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ 
  -  การสูญเสียทรัพยากรดิน  เกิดปัญหาการพังทลายของดิน  ดินเสื่อมคุณภาพ  อันเป็นผลจาการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  การใช้สารเคมีในการเกษตร 
  -  การสูญเสียทรัพยากรน้ า  เช่น  แหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย  ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาน้ าเน่าเสีย  การ
ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ยาก  และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า 

-  การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าลายป่าอัน 
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
  (2)  สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากสิ่งมีชีวิตก่อก าเนิดขึ้นบนโลกจากนั้นได้วิวัฒนาการ
เพ่ิมจ านวนและชนิดมากขึ้นเป็นล าดับ  ต่อจากนั้นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติท าให้สิ่งมีชีวิตมี
แนวโน้มสูญพันธุ์อย่างช้าและมีการคาดการณ์ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีอัตราการสูญพันธุ์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  1,000  เท่า 

(3)  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  กิจกรรมของมนุษย์หลายประการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ  ซึ่งจะส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ดังนี้ 
  -  การเกิดภาวะเรือนกระจก  (Greenhouse  Effect)  สาเหตุสืบเนื่องมาจากการสะสมของก๊าซที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์  เช่น  ก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นซากสิ่งมีชีวิต
และก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยของสิ่งมีชีวิต  เป็นต้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เนื่องจาก
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น  ระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงจากภาวะปัจจุบัน 

-  บรรยากาศโอโซนถูกท าลาย  ในปัจจุบันได้เกิดภาวะที่รุนแรงขึ้นกับโลกและก าลังมีผลกระทบต่อ 
สิ่งมีชีวิตต่างๆ  ที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งบนบกและในทะเลคือการมีรังสีอัลตราไวโอเลตส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พ้ืนโลก
มากเกินไป  เนื่องจากบรรยากาศชั้นโอโซนถูกท าลาย 
  (4)  เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนและก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วยมลพิษจากแหล่งชุมชน  มลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรมและมลพิษจากแหล่ง
เกษตรกรรม 
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  จุดแข็ง 
๑.  มีสวนสาธารณะ  จ านวน  ๔  แห่ง 
๒.  มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน  ๒  คัน 
๓.  มีรถบรรทุกน้ า  จ านวน  ๒  คัน 
๔.  มีการบริหารจัดการขยะ 
๕.  มีถังรองรับขยะทุกชุมชน 
๖.  มีอ่างเก็บน้ าและล าห้วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชน 
จุดอ่อน 
๑.  มีปริมาณขยะมาก 
๒.  เป็นเมืองที่มีประชาชนผ่านสัญจรไปมาและทิ้งขยะ 
๓.  ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็นของท้องถิ่นเอง 
๔.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โอกาส 
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย 

  อุปสรรค 
ประชากรมนุษย์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อ 

มนุษย์เพ่ิมมากข้ึน  ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากข้ึน  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารง
อยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์   
 
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลส่วนต าบล ทีไ่ม่สามารถควบคุม
ได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้นๆ  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก ่ จ านวนประชากร  ระบบ
การศึกษา  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร  อาชีพและปัญหาสังคม  
ฯลฯ 
  2.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักรกลต่างๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  3.  ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors : E)  ได้แก่  รายได้ของประชาชน  ภาวะทางการเงิน การ
ว่างงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 
  4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  นโยบาย
รัฐบาล  นโยบายหน่วยงานตน้สังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่างๆ  การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
  ปัจจัยทั้ง  4  ด้านดังกล่าว  มีอิทธิพลต่อเทศบาลต าบลกังแอนมากน้อยแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัจจัย
ด้านสังคมและวัฒนธรรม  และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  จะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่าด้านอื่นๆ  เพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ต้องยึดระเบียบกฎหมาย  ตลอดจนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล  เป็นแนวหลักในการปฏิบัติงาน 
 

************************** 



ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองการศึกษา
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองการประปา กองช่าง

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัดเทศบาล
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาและวัฒนธรรมฯ กองการศึกษา
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองการประปา
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล

4 ด้านการบริหารจัดการ บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษา

6 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 ด้านการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุน

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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ส่วนท่ี  3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน



2 แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9         40,122,500   8         14,032,000     21      34,488,100     39      529,532,517    8       16,920,000    85      635,095,117  
1.2 แผนงานการเกษตร -          -                    -          -                     1        5,000,000       -         -                      -        -                     1        5,000,000      

9        40,122,500   8         14,032,000    21      34,488,100    39     529,532,517   8       16,920,000   86     640,095,117  
2

2.1 แผนงานการศึกษา 7         23,157,000   6         22,750,000     7        22,930,000     6        22,750,000      6       22,750,000    32      114,337,000  
2.2 แผนงานสาธารณสุข 8         755,000        8         755,000         8        755,000          8        755,000          8       755,000         40      3,775,000      
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         40,000          2         40,000           2        40,000            2        40,000            2       40,000           10      200,000         
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2         600,000        3         4,100,000       1        100,000          1        100,000          1       100,000         8        5,000,000      
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 7         1,390,000     6         590,000         7        2,830,000       6        830,000          6       830,000         32      6,470,000      
2.6 แผนงานการพาณิชย์ 5         13,440,000   6         8,900,000       3        440,000          4        580,000          4       440,000         22      23,800,000    
2.7 แผนงานงบกลาง 3         8,024,600     3         8,324,600       3        8,624,600       3        8,924,600        3       9,224,600      15      43,123,000    

34      47,406,600   34       45,459,600    31      35,719,600    30     33,979,600     30     34,139,600   159   196,705,000  
3

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5         218,000        6         718,000         6        968,000          5        218,000          7       368,000         29      2,490,000      

5        218,000        6         718,000         6        968,000         5       218,000          7       368,000        29     2,490,000      
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รวม

ปี พ.ศ. 2569ปี พ.ศ. 2567

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลกังแอน  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์

รวม 5 ปี

รวม

ปี พ.ศ. 2570ปี พ.ศ. 2568

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำน

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
4

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15       793,000        15       773,000         15      868,000          15      698,000          15     698,000         75      3,830,000      
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5         175,000        6         475,000         5        175,000          6        475,000          5       175,000         27      1,475,000      

20      968,000        21       1,248,000      20      1,043,000      21     1,173,000       20     873,000        102   5,305,000      
5

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 8         730,000        8         735,000         8        805,000          8        805,000          8       805,000         40      3,880,000      
และนันทนาการ

8        730,000        8         735,000         8        805,000         8       805,000          8       805,000        40     3,880,000      
6

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5         130,000        5         130,000         5        130,000          5        130,000          5       130,000         25      650,000         
6.2 แผนงานการเกษตร 60,000          60,000           60,000            60,000            60,000           -     300,000         

5        190,000        5         190,000         5        190,000         5       190,000          5       190,000        25     950,000        
7

7.1 แผนงานสาธารณสุข 4         220,000        4         220,000         4        220,000          4        220,000          4       220,000         20      1,100,000      

4        220,000        4         220,000         4        220,000         4       220,000          4       220,000        20     1,100,000      

85      89,855,100   86       62,602,600    95      73,433,700    112   566,118,117   82     53,515,600   460   845,525,117  
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ปี พ.ศ. 2570ปี พ.ศ. 2569ปี พ.ศ. 2567

รวมท้ังส้ิน

รวม

ยุทธศำสตร์

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ปี พ.ศ. 2566

รวม

รวม

รวม

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2568 รวม 5 ปี

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุน



แบบ ผ. 01/1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

-          -                    -           -                     -         -                      -         -                     46      47,165,928    46      47,165,928    

-      -                -       -                 -     -                  -     -                 46      47,165,928    46      47,165,928    

-      -               -       -                -     -                 -    -                46     47,165,928   46     47,165,928    
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รวม 5 ปี

โครงกำรพัฒนำ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

และแผนชุมชน

ปี พ.ศ. 2570ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568

รวมท้ังส้ิน

รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

เทศบำลต ำบลวังม่วง  อ ำเภอวังม่วง  จังหวัดสุรินทร์

ปี พ.ศ. 2569



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 17,214,285      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนสุขาภิบาล 1 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 647.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนสุขาภิบาล 1

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 4,487,483        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนสุขาภิบาล 3 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 184.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนสุขาภิบาล 3

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 25,717,123      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนนิสากร ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 867.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

(ช่วงท่ี 1) ถนนนิสากร  (ช่วงท่ี 1)

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 17,926,474      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนนิสากร ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 867.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

(ช่วงท่ี 2) ถนนนิสากร  (ช่วงท่ี 1)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 16,549,288      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนนิสากร ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20x1.20 เมตร ยาว 1,172.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

(ช่วงท่ี 3) ถนนนิสากร  (ช่วงท่ี 3)

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 18,793,178      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนนิสากร ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20x1.20 เมตร ยาว 1,172.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

(ช่วงท่ี 4-6) ถนนนิสากร  (ช่วงท่ี 4-6)

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 7,340,786        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนธนไชย ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20x1.20 เมตร ยาว 248 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนธนไชย

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 5,184,229        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนสุขาภิบาล 7 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.20x1.20 เมตร ยาว 174 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนสุขาภิบาล 7

81

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงคู (ราง) เพ่ือป้องกันน้้าท่วม ระบบการไหลเวียน ปรับปรุงคูระบายน้้าจากอ่างสุวรรณภา 7,340,786        ปรับปรุงคู (ราง) ระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ระบายน้้า จากอ่างสุวรรณภา ของน้้าดีข้ึน ราง ค.ส.ล.ตัวยู ขนาด 2.0x1.50 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ยาว 953.00 เมตร

10 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 14,611,629      ก่อสร้างท่อเหล่ียม ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนอุทัยสาง ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 349.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนอุทัยสาง

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลม 13,017,294      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนสุขภิบาล 23  (ช่วงท่ี 1) ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ขนาด 1.00 เมตร  ยาว  636.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนสุขาภิบาล 23 (ช่วงท่ี 1)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 5,882,433        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม  ถนนสุขภิบาล 23 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.50 x 1.50เมตร ยาว 164.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

(ช่วงท่ี 2) ถนนสุขาภิบาล 23 (ช่วงท่ี 2)

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 10,101,809      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม ถนนสุขาภิบาล 23 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 235.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

(ช่วงท่ี 3) ถนนสุขาภิบาล 23 (ช่วงท่ี 2)

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงคู เพ่ือป้องกันน้้าท่วมการระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 80,949,398      ก่อสร้างปรับปรุงคู ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนเลียบทางหลวง 214 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.80x1.80 เมตร ยาว 1,813.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ฝ่ังซ้าย ถนนเลียบทางหลวง 214 ฝ่ังซ้าย

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 20,875,941      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี 1) ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 1,053.00 ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี1) ชุมชน

เมตร ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี 1)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 2,830,057        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี 2) ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว  432.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี 2)

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 5,587,668        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี 3) ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 432.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนเกตศิริ (ช่วงท่ี 3)

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 18,596,303      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนไชยเชษฐ์ (ช่วงท่ี 1) ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 997.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร  ถนนไชยเชษฐ์ (ช่วงท่ี 1)
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 8,029,407        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนไชยเชษฐ์ (ช่วงท่ี 2) ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 447.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร  ถนนไชยเชษฐ์ (ช่วงท่ี 2)

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 4,131,987        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ท่อเหล่ียม  ถนนสุขาภิบาล 10 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 93.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนสุขาภิบาล 10

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า  ท่อกลมขนาดเส้น 9,469,718        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนเมินดี ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 483 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนเมินดี

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 13,590,302      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนสุขาภิบาล 14 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 695.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร  ถนนสุขาภิบาล 14
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 7,416,556        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนทางหลวงชนบท สร 2017 ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 383.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนทางหลวงชนบท สร 2017

24 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วมระบบการไหลเวียน ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด 65,351,852      ปรับปรุงรางระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ด้านทิศตะวันออกของเทศบาลฯ ของน้้าดีข้ึน 6.00 x 1.50 เมตร ยาว 1,859 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ด้านทิศตะวันออกของเทศบาลฯ

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูเลียบ เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล ขนาด 88,601,912      ก่อสร้างปรับปรุงคูเลียบ ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนทางหลวง 214 ฝ่ังขวา ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน 1.80 x 1.50 เมตร ยาว 1,429 เมตร ถนนทางหลวง 214 ชุมชน

ถนนทางหลวง 214 ฝ่ังขวา แล้วเสร็จร้อยละ 100
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 12,919,140      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนนามวัฒน์ ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 722.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ถนนนามวัฒน์

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 10,447,338      ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนบริเวณหนองก็วล ไม่มีน้้าท่วมขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 499.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร ถนนบริเวณหนองก็วล

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 5,141,558        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนซอยบ้านจัดสรรทะเม็งตรัย ไม่มีน้้าขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 206.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร ถนนซอยบ้านจัดสรรทะเม็งตรัย

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การระบายน้้าสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้้า ท่อกลมขนาดเส้น 3,519,369        ก่อสร้างท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ถนนบริเวณตลาดสด ไม่มีน้้าขังในชุมชน ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 180.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

เมตร  ถนนบริเวณตลาดสด
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้้าส้าหรับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสูบน้้า ก่อสร้างบ่อสูบน้้าปลายท่อลงอ่างเก็บน้้า 1,180,176        ก่อสร้างบ่อสูบน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

เคร่ืองสูบน้้าแบบเคล่ือนท่ีปลาย สุวรรณภา เคร่ืองสูบน้้าแบบเคล่ือนท่ี แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ท่อลงอ่างเก็บน้้าสุวรรณภา 0.5 ลบ.ม./วินาที

31 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้้าส้าหรับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสูบน้้า ก่อสร้างบ่อสูบน้้าปลายท่อ ถนนสุขาภิบาล 1,185,569        ก่อสร้างบ่อสูบน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

เคร่ืองสูบน้้าแบบเคล่ือนท่ี 10 เคร่ืองสูบน้้าแบบเคล่ือนท่ี 0.5 ลบ.ม./ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

ปลายท่อ ถนนสุขาภิบาล 10 วินาที

32 โครงการปรัปรุงบ่อสูบน้้า เพ่ือเพ่ิมประส่ิทธิภาพในการสูบน้้า ก่อสร้างบ่อสูบน้้าปลายท่อ ถนนสุขาภิบาล 725,469           ปรับปรุงบ่อสูบน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต กองช่าง

ปลายถนนสุขาภิบาล 14 14 เคร่ืองสูบน้้าแบบเคล่ือนท่ี 0.5 ลบ.ม./ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

วินาที
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็น 1,630,000     ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขยางพารา ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 5.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนนามวัฒน์และถนนมูลศาสตร์ เซนติเมตร หรือมีพ้ืนผิวลาดยางแบบ 

Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า 3,960.00 ตารางเมตร

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนน 1,380,000     ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขยางพารา ลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า ยาว 580.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนสุขาภิบาล 4 หรือมีพ้ืนผิวลาดยางแบบ 

Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตารางเมตร

89

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนน 1,170,000     ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขยางพารา ลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า ยาว 470.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนสุขาภิบาล 14 หรือมีพ้ืนผิวลาดยาง

แบบ Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า  2,820.00 ตารางเมตร

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนน 3,670,000     ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขยางพารา ลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า ยาว 1,473.00 เมตร หนา 5.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนนิสากร เซนติเมตร หรือมีพ้ืนผิวลาดยาง

แบบ Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า 8,838.00 ตารางเมตร
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็น 3,510,000     ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขยางพารา ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า เมตร ยาว 1,470.00 เมตร หนา 5.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนเกตศิริ เซนติเมตร  หรือมีพ้ืนผิวลาดยาง

แบบ Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า 8,820.00  ตารางเมตร

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนน 3,440,000     ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขยางพารา ลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า ยาว 1,438.00 เมตร หนา 5.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนไชยเชษฐ์ เซนติเมตร หรือมีพ้ืนผิวลาดยาง

แบบ Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า 8,628.00 ตารางเมตร
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็น 1,130,000        ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการช่วยเหลือเกษตร แก้ไขยางพารา ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

แบบ Para AsPhaltic concrete ตกต้่า เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 5.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

ถนนเพชรวิเศษ เซนติเมตร หรือมืพ้ืนผิวลาดยาง

แบบ Para AsPhaltic concrete

ไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตารางเมตร

40 โครงการก่อสร้างโรงโถงช้ันเดียว เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีในการออกก้าลัง ก่อสร้างอาคารโรงโถงช้ันเดียว (โดม) 4,000,000    ก่อสร้างโรงโถงช้ันเดียว ประชาชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

(โดม) บริเวณสวนสาธารณะหนอง กายท่ีได้มาตรฐาน สามารถเล่นกีฬาหรือจัด บริเวณสวนสาธารณะหนองกังแอน (โดม) ออกก้าลังกายท่ีได้มาตรฐาน

กังแอน การแข่งขันกีฬาได้ในขณะท่ีมีฝนตก จ้านวน 1 หลัง แล้วเสร็จร้อยละ 100
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 276,500        ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยตรีธารา อุบัติเหตุในชุมชน (จากถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนือถึง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

(ชุมชนบุเจก) ถนนปานทอง) ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ข้ึน

4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

42 โครงการก่อสร้างเข่ือนก้ันดิน เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณ ด้าเนินการก่อสร้างเข่ือนกันดินรอบบริเวณ 2,000,000     ก่อสร้างเข่ือนก้ันดิน ดินไม่พังทลายลงในหนอง กองช่าง

หนองกังแอน หนองกันแอน หนอกกังแอน แล้วเสร็จร้อยละ 100 กังแอนและเกิดทัศนียภาพ

(ชุมชนโคกมะกะ) ท่ีสวยงาม ประชาชนมีความ

พึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางสาธารณะข้างโรง 221,000        ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทางสาธารณะข้างโรงฆ่าสัตว์ อุบัติเหตุในชุมชน ฆ่าสัตว์ จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

(ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ตะวันตก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ข้ึน

(ชุมชนปะอาว) ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 369.000 ตารางเมตร

พร้อมท่อระบายน้้า Ø 0.60 เมตร

44 โครงการติดต้ังโซล่าร์เซล 1.เพ่ือให้บริเวณสวนสาธาณะภายในเขต หนองกังแอน อ่างเก็บน้้าสวนสุวรรณภา 9,936,000     ติดต้ังโซล่าร์เซล มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ กองช่าง

เทศบาลต้าบลกังแอน มีแสงสว่างอย่าง หนองปะอาว หนองโคกมะกะ แล้วเสร็จร้อยละ 100 และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เพียงพอ หนองโดนโจดและหนองก็วล 

2.เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า ติดต้ังโซล่าร์เซล จ้านวน 144 ต้น
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก 490,000       ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 อุบัติเหตุในชุมชน ของเดิม (ผิวถนน Para AsPhaltic เสริมเหล็กแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ต่อจากของเดิม (ผิวถนน concrete) ไปทางทิศตะวันตก ถนน ค.ส.ล. ร้อยละ 100 ข้ึน

Para AsPhaltic concrete) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร

ไปทางทิศตะวันตก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 378.000 ตาราง

เมตร

46 โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีต เพ่ือให้มีสถานท่ีในการออกก้าลังกาย ก่อสร้างเทลานคอนกรีตขนาดกว้าง 452,000       ก่อสร้างเทลานคอนกรีต ประชาชนมีสถานท่ีออกก้าลัง กองช่าง

สวนสุวรรณภา (ด้านหน้า) หรือท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน 10.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร สวนสุวรรณภาแล้วเสร็จ กายและท้ากิจกรรมต่าง ๆ

ชุมชนปะอาว หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 เพ่ิมมากข้ึน

780.00 ตารางเมตร
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 451,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยตาเอียง อุบัติเหตุในชุมชน ตาเอียง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว เสริมเหล็กแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

198 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.20 เมตร ร้อยละ 100 ข้ึน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวกลดการเกิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไก่ย่าง 150,000       ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยไก่ย่างวิเชียรบุรี อุบัติเหตุในชุมชน วิเชียรบุรี ขนาดกว้าง 3-3.5 เมตร ยาว เสริมเหล็กแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

81.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ข้ึน

263.00 ตารางเมตร

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวกลดการเกิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุด 145,000           ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยสุดอุดม อุบัติเหตุในชุมชน อุดม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เสริมเหล็กแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

เมตร หรือมีพ้ืนท่ไม่น้อยกว่า 255.00 ร้อยละ 100 ข้ึน

ตารางเมตร
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวกป้องกันการ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนประชาราษฎร์ 1,339,000    ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้้าและบ่อพัก เกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ถนนและการระบาย 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 330.00 พร้อมวางท่อแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ถนนประชาราษฎร์ 1 น้้าสะดวกไม่ท่วมขัง เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ร้อยละ 100 ข้ึน

(ฝ่ังทิศตะวันออก) ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร

(ชุมชนหนองก็วล) ตลอดแนว 330.00 เมตร และบ่อพัก

ค.ส.ล. ทุกๆ ระยะ 10.00 เมตร

51 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาส่ะดวกป้องกันการ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนประชาราษฎร์ 1,339,000    ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายและบ่อพัก เกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ถนนและการระบาย 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 330.00 พร้อมวางท่อแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ถนนประชาราษฎร์ 2 น้้าสะดวกไม่ท่วมขัง เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ร้อยละ 100 ข้ึน

(ฝ่ังทิศตะวันตก) ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร

(ชุมชนหนองก็วล) ตลอดแนว 330.00 เมตร และบ่อพัก

ค.ส.ล. ทุกๆ ระยะ 10.00 เมตร
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการก่อสร้างร้ัวก้ัน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้พักผ่อน ก่อสร้างราวเหล็กดัด สูง 1.00 เมตร 500,000        ก่อสร้างร้ัวก้ันรอบหนอง ประชาชนได้รับความปลอด กองช่าง

รอบหนองโดนโจด หย่อนใจและออกก้าลังกาย ยาว 318.00 เว้นช่องบันได 4 ด้าน ๆ ละ โดนโจดแล้วเสร็จร้อยละ ภัยจากการออกก้าลังกาย

(ชุมชนปะอาว) 2.00 เมตร 100

53 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิด ก่อสร้างขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวาง 2,361,000        ก่อสร้างขยายผิวจราจร ประชาชนได้รับความปลอด กองช่าง

ค.ส.ล.ซอยศรีจันทร์พร้อมวาง อุบัติเหตุในชุมชนการระบายน้้าในชุมชน ท่อระบายน้้าถนนศรีจันทร์จากถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ ภัยจากการออกก้าลังกาย

ท่อระบายน้้า สะดวกไม่ท่วมขัง สุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนือ ถนนกว้าง 100

(ชุมชนบุเจก) 1.00-2.00 เมตร ยาว 567.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

623.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้้า

Ø 0.60 เมตร บ่อพัก 56.00 บ่อ
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิด ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1,352,000    ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความปลอด กองช่าง

ท่อระบายน้้าและบ่อพักถนน อุบัติเหตุในชุมชน การระบายน้้าในชุมชน 1.50 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา แล้วเสร็จร้อยละ 100 ภัยจากการออกก้าลังกาย

สุขาภิบาล 21 (ฝ่ังทิศใต้) สะดวกไม่ท่วมขัง 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.  

(ชุมชนโคกมะกะ) ขนาด Ø 0.60 เมตร ตลอดแนว 315.00

เมตรและบ่อพักทุกๆ ระยะ 10.00 เมตร

10,212,500   4,602,000    17,972,000  528,352,517   4,520,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการสนับสนุนการออกแบบ เพ่ือพัฒนาเทศบาลโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ Smart City 7 หมวด ดังน้ี 13,000,000   8,320,000    500,000        500,000           ความส้าเร็จของการ แก้ไขปัญหาเร่ืองการจราจร กองช่าง

เมืองอัจฉริยะ มาช่วยบริหารทรัพยากรของเมือง ในการ 1. พลังงานอัจฉริยะ (smart energy) พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ิมความปลอดภัย กองการประปา

(Smart Cities-Clean Energy) แก้ไขปัญหาเร่ืองการจราจร เพ่ิมความ 2 .การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility) Smart City ประหยัดน้้าและพลังงาน 

ปลอดภัย ประหยัดน้้าและพลังงาน ช่วยลด 3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community) อย่างน้อย 1 หมวด/ปี ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น 4. ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ ได้เพ่ิมข้ึน

(smart environment)

5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)

6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)

7. การปกครองอัจฉริยะ 

(smart governance)
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการจัดหาและติดต้ังระบบ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ จัดหาติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 500,000        ค่าไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า กองช่าง

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด แสงอาทิตย์ ร้อยละ 70 ลดลง

57 โครงการเปล่ียนหลอดไฟประหยัด เพ่ือเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ส้านักงานเทศบาล และในเขตชุมชน 500,000        ค่าไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า กองช่าง

พลังงานเป็นหลอด LED เป็นหลอด LED ร้อยละ 70 ลดลง

รวม   57  โครงการ 23,212,500   12,922,000  19,472,000  528,852,517   4,520,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังป้ายบอกทางเข้าศูนย์ เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย ติดต้ังป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000     30,000       ความพึงพอใจของผู้ ราชการท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกังแอน ส าหรับผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการท่ี เทศบาลต าบลกังแอนเพ่ือบอกทาง ปกครองและผู้มาติดต่อ เล็กได้รับความสะดวกคล่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล โดยการจัดท าป้ายขนาด กว้าง 1.20 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวและเกิดความประทับใจ

กังแอน เมตร ยาว 2.40 เมตร จ านวน 3 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ือง เพ่ือให้ได้สนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงเคร่ืองเล่น 3,456,000  ความพึงพอใจของผู้ สนามเด็กเล่นของศูนย์ กองการศึกษา

เล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล ให้ร่มเงา เป็นการดูแลรักษาเคร่ืองเล่น สนามให้มีร่มเงา ขนาดกว้าง 18.00 ปกครองและนักเรียน พัฒนาฯ มีความปลอดภัย

กังแอน ให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน ไม่ช ารุด เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสะอาดสวยงาม

เสียหายจากการถูกท าลายของแสงแดด เมตร

3 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเช่ือม เพ่ือความสะดวกและความคล่องตัวในการ ก่อสร้างหลังคาเช่ือมอาคาร 1 250,000     ความพึงพอใจของผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกังแอน จัดการเรียนการสอนและอ านวยความ  ถึงอาคาร  3 กว้าง 2.50 เมตร ปกครองและนักเรียน ต าบลกังแอนมีสภาพแวดล้อม

สะดวกให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ยาว 61.00 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพ่ือให้ได้อาคารเรียนท่ีใช้ส าหรับปฏิบัติ ปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนา 80,000     50,000       80,000       80,000     80,000        ความพึงพอใจของผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนท่ีมีความปลอดภัย มีความสะดวก เด็กเล็กเทศบาลต าบลกังแอน ท้ังภาย ปกครองและนักเรียน ต าบลกังแอนมีสภาพแวด

และคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน ในอาคารและภายนอกอาคารให้มี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา

ความปลอดภัยสวยงาม มีความคล่องตัว อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้สะดวกในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ

การสอน

5 โครงการก่อสร้างหอพระบริเวณศูนย์ เพ่ือเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจให้กับครูบุคลากร ก่อสร้างหอพระบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก 400,000   ความพึงพอใจของผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกังแอน ทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองรวม เล็กขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ปกครองและนักเรียน ต าบลกังแอนมีสภาพแวด

ถึงเป็นการเทิดทูนสถาบันศาสนาให้ด ารง ยาว 4.00 เมตร พร้อมพระพุทธรูป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ

อยู่ 1 องค์ ตามแบบแปลนของเทศบาล ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีสถานท่ีในการจัดการ ด าเนินการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ 12,000,000 ความพึงพอใจของผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

พ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปกครองและนักเรียน ต าบลกังแอนมีสภาพแวด

ต าบลกังแอน ต าบลกังแอน  จ านวน  1  แห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รวม   6  โครงการ 110,000   50,000      3,816,000 480,000   12,080,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริโภคเน้ือสัตว์ ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ 10,000,000   ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ ประชาชนมีโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้ กองสาธารณ

โรงฆ่าสัตว์ ท่ีผ่านการฆ่าอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน แห่งใหม่ ก่อสร้างร้ัวถมดินและปรับปรุง ถูกต้องตามแบบฯ แล้วเสร็จ มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ สุขและส่ิงแวด

ภูมิทัศน์โดยรอบ ร้อยละ 100 ในการช าแหละเน้ือสัตว์ ล้อม

รวม  1  โครงการ 10,000,000   -             -               -             -              
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนบริเวณ เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 740,000       ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับความสะดวก กองการประปา

ทางเข้าประปา ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 100 และปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา มากข้ึน

2 โครงการขยายท่อเมนประปา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ วางท่อเมนประปาให้ครบทุกหลังคา 200,000       200,000       200,000      200,000       200,000        ขยายท่อเมนประปา ประชาชนภายในเขต กองการประปา

บริการด้านระบบประปาอย่างท่ัวถึง เรือน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 เทศบาลมีน้้าประปาใช้

ส้าหรับอุปโภค บริโภค ครบ

ทุกครัวเรือน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจ้างเหมาติดต้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตน้้า ปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปา 3,000,000    3,000,000   ปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปา เกิดความคล่องตัวในการ กองการประปา

ควบคุมการจ่ายสารเคมีในการ ประกอบกับได้ใช้เคร่ืองท่ีทันสมัยไว้บริการ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ปฏิบัติงาน และประชาชน

ผลิตน้้าประปา ประชาชน ผู้ใช้น้้าเกิดความพึงพอใจ

ในการรับบริการ

4 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้าใส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้้า ก่อสร้างบ่อพักน้้าใส 3,000,000    3,000,000   บ่อพักน้้าใสก่อสร้างแล้ว เกิดความคล่องตัวในการ กองการประปา

ประกอบกับได้ใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยไว้ เสร็จร้อยละ 100 ปฏิบัติงาน และประชาชน

บริการประชาชน ผู้ใช้น้้าเกิดความพึงพอใจ

ในการรับบริการ

5 โครงการจ้างเหมาติดต้ังระบบควบ เพ่ือรปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปา ปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายสารเคมี 120,000       120,000        ปรับปรุงระบบควบคุม ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้้า กองการประปา

คุมการจ่ายสารเคมีในการผลิตน้้า ให้มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ การจ่ายสารเคมีแล้วเสร็จ ประปาท่ีสะอาดบริสุทธิใช้

ประปา ร้อยละ 100 อุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึง
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงอาคารส้านักงานกองการ ซ่อมแซมโครงหลังคา ตัวอาคาร ระบบ 600,000       ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เกิดความคล่องตัวในการ กองการประปา

อาคารส้านักงานกองการประปา ประปาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และมี ไฟฟ้า อาคารส้านักงานกองการประปา . ส้านักงานกองการประปา ปฏิบัติงาน และประชาชน

ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน แล้วเสร็จร้อยละ 100 ผู้ใช้น้้าเกิดความพึงพอใจ

ในการรับบริการ

รวม  6  โครงการ 6,800,000   1,060,000   6,200,000  200,000      320,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า เพ่ือเป็นแหล่งน้้าส้ารองในการด้าเนินการ พ้ืนท่ีอ่างสุวรรณภาด้านหน้าโรงผลิต 5,000,000     การขุดลอกอ่างเก็บน้้า ประชาชนภายในเขต กองการประปา

สุวรรณภา ผลิตน้้าประปาและป้องกันภัยแล้งท่ีจะเกิด น้้าประปา จ้านวน  11  ไร่ สุวรรณภา แล้วเสร็จร้อยละ เทศบาลมีน้้าประปาใช้

ข้ึน 100 ส้าหรับอุปโภค บริโภค

ครบทุกครัวเรือนอย่างต่อ

เน่ือง

รวม  1  โครงการ -                -              5,000,000    -              -             
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งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ ปรับปรุงภูมิทัศนาภายในศูนย์พัฒนา 100,000        ความพึงพอใจของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน มีความปลอดภัย เด็กเล็กให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดภัย นักเรียนและผู้ปกครอง ต าบลกังแอนมีสภาพแวด

น่าอยู่ พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน น่าอยู่ น่าดูแลและร่ืนรมย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ

ร่วมในการดูแลแหล่งเรียนรู้ของตนเอง ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลได้รับ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน 6,000,000     6,000,000    6,000,000     6,000,000     6,000,000     เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนภายในเชตเทศบาล กองการศึกษา

ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล อาหารเสริม (นม) เพียงพอต่อความต้อง ภายในเขตเทศบาลตลอดปีการศึกษา อาหารเสริม (นม) มีอาหารเสริม (นม) บริโภค

การของร่างกาย ท่ีเพียงพอต่อร่างกาย อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3 โครงการเปิดโลกความฝันของหนู เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้แก่เด็ก จัดโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานให้ 100,000        100,000       100,000        100,000        100,000        เด็กนักเรียนเข้าร่วม เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

นักเรียน เพ่ือเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการ แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล โครงการ ไม่น้อยกว่า ธรรมชาติและสภาพแวด

เรียนรู้แก่นักเรียน กังแอนและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ล้อมนอกพ้ืนท่ี
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หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซ้ือส่ืออุปกรณ์การศึกษา เพ่ือให้เด็กได้มีส่ือดิจิตอลและส่ือการเรียนรู้ จัดซ้ืออุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา 407,000        อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เด็กมีพัฒนาการการเรียน กองการศึกษา

เพ่ือจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะให้แก่ ท่ีทันสมัยและเหมาะสมต่อการพัฒนาด้าน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต การศึกษาในศูนย์ เพ่ิมมากข้ึน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล พัฒนาการของเด็ก เทศบาลต าบลกังแอน 1  แห่ง พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

กังแอน

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียน 80,000          จ านวนเหตุร้ายท่ีเกิด ครูและนักเรียน มีความ กองการศึกษา

ห้องเรียนและอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็ก ชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาล และอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้ึนลดลง ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในชีวิตและ

เด็กเล็กเทศบาลต าบลกังแอน เทศบาลต าบลกังแอน ร้อยละ 90 ทรัพย์สิน

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนในเขตเทศบาลได้บริโภค อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนภาย 10,300,000   10,300,000  10,300,000   10,300,000   10,300,000   สุขอนามัยของ กองการศึกษา

ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนดีข้ึนไม่น้อย

เทศบาลต าบลกังแอน กว่าร้อยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนภายในเขตเทศบาล จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน 6,000,000     6,000,000    6,000,000     6,000,000     6,000,000     สุขอนามัยของ นักเรียนภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล ได้รับอาหารเสริม (นม) เพียงพอต่อความ ภายในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนา นักเรียนดีข้ึนไม่น้อย มีอาหารเสริม (นม) บริโภค

ต้องการของร่างกาย เด็กเล็กเทศบาลต าบล กว่าร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนใน 50,000          50,000         50,000          50,000          50,000          นักเรียนมีความรู้ นักเรียนมีคุณธรรมเพ่ิม กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน ธรรม ศาสนา สามารถน าหลักธรรมมาใช้ เทศบาลต าบลกังแอ ในการอบรมค่าย ความเข้าใจในหลัก มากข้ึน

ตามโครงการอบรมค่าคุณธรรม ประยุกต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน คุณธรรม ธรรม ศาสนาเพ่ิมข้ึน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 300,000        300,000       300,000        300,000        300,000        นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ได้รับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีคุณภาพมาก เพ่ิมมากข้ึน

เทศบาลต าบลกังแอน ข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90

รวม   9  โครงการ 23,157,000  22,750,000 22,930,000  22,750,000  22,750,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ เพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข ส ารวจสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 5,000             5,000           5,000           5,000           5,000            มีการส ารวจสุนัขและ ทราบจ านวนสุนัขและแมว กองสาธารณ

และข้ึนทะเบียนสัตว์ และแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ต าบลกังแอน จ านวน 2 คร้ัง/ปี แมวในเขตเทศบาล สุขและส่ิงแวด

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ต าบลกังแอนครอบคลุม ล้อม

ร้อยละ 80

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม สุนัขและแมวในเขตเทศบาลต าบล 60,000           60,000         60,000        60,000         60,000          ร้อยละ 80 ของสุนัข ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณ

จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า กังแอนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และแมวในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน สุขและส่ิงแวด

พิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต าบลกังแอนได้รับ ล้อม

วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิด -เพ่ือลดอัตราการป่วยของประชาชนใน -จัดกิจกรรมรณรงค์ส ารวจและท าลาย 100,000        100,000       100,000      100,000       100,000        อัตราการเกิดโรคลดลง -ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือด กองสาธารณ

จากยุงเป็นพาหะ ชุมชน แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 80 ออก ไข้ซิก้าและไข้ปวดข้อ สุขและส่ิงแวด

-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน -พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ในชุมชนและ -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ล้อม

และควบคุมโรค สถานท่ีสาธารณะ ควบคุมป้องกันโรค

-เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ -จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและควบคุม 20,000           20,000         20,000        20,000         20,000          -ร้อยละ 80 ของ -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณ

ติดต่อ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอย่างน้อย จ านวน 100 คน ประชาชนท่ีเข้าร่วมมี ป้องกันโรคติดต่อและปัญหา สุขและส่ิงแวด

-เพ่ือลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคติดต่อ ความรู้ ความเข้าใจ สุขภาพในชุมชน ล้อม

ในพ้ืนท่ี เร่ืองการควบคุมและ -อุบัติการณ์เกิดโรคติดต่อใน

-เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะ ความรู้และ ป้องกันโรคติดต่อเพ่ิม พ้ืนท่ีลดลง

ศักยภาพในการป้องกันตนเองจากโรค มากข้ึน -ประชาชนมีทักษะความรู้

ติดต่อ การป้องกันตนเองจากโรค

ติดต่อ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนท่ีเข้าร่วมมี

ปฏิบัติตามทักษะ ความ

รู้ในการป้องกันตนเอง

จากโรคติดต่อได้

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 200,000        200,000       200,000      200,000       200,000        -ประชาชนมาออกก าลัง มีประชาชนมาออกก าลัง กองสาธารณ

ประชาชนในเขตเทศบาลและพนักงานของ บริเวณสวนสาธารณะหนองกันแอน กายเพ่ิมไม่น้อยกว่า กายเพ่ิมมากข้ึน สุขและส่ิงแวด

เทศบาลมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ร้อยละ 10 ล้อม

6 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ใมการอุปโภค ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ า 30,000           30,000         30,000        30,000         30,000          คุณภาพน้ าได้มาตรฐาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองสาธารณ

บริโภคท่ีได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สาธารณะและคุณภาพน้ าท่ีประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อุปโภค ท่ีมีคุณภาพเพ่ิม สุขและส่ิงแวด

ใช้ในการอุปโภค บริโภค มากข้ึน ล้อม

115

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับ เพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน จัดอบรม รณรงค์และป้องกันปัญหา 140,000        140,000       140,000      140,000       140,000        จ านวนครัวเรือนท่ีได้ ครัวเรือนในเขตเทศบาลได้ กองสาธารณ

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ในเขตเทศบาล ด้านสาธารณสุข รับบริการสาธารณสุข รับการบริการด้านสาธารณ สุขและส่ิงแวด

พระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 20,000 บาท) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สุขอย่างท่ัวถึงและได้มาตร ล้อม

ฐาน

8 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและ เพ่ือให้สมาชิก อสม.เข้าใจบทบาทหน้าท่ี จัดอบรมสมาชิก อสม.และทัศนศึกษา 200,000        200,000       200,000      200,000       200,000        ศักยภาพของ อสม.ใน สมาชิก อสม.ได้รู้บทบาทหน้า กองสาธารณ

พัฒนาศักยภาพของ อสม. และความรับผิดชอบประกอบกับได้เรียนรู้ ดูงาน จัดงานวัน อสม.ปีละ 1 คร้ัง เขตเทศบาล เพ่ิมข้ึน ท่ีความรับผิดชอบต่อคนใน สุขและส่ิงแวด

ส่ิงใหม่อยู่ตลอดเวลา พัฒนาประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ชุมชน สมาชิก อสม.มีส่วน ล้อม

ในการท างาน ร่วมในการด าเนินกิจกรรม

งานในด้านสาธารณะ

ประชาชนภายในเทศบาล

ได้รับการบริการ

รวม  8  โครงการ 755,000        755,000      755,000      755,000      755,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือท าการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย อุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาด 20,000        20,000        20,000        20,000         20,000        -ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาด ประชาชนได้รับความเดือด ส านักปลัด

ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรท่ีประสบ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  1 ร้อนในสังคมลดน้อยลง เทศบาล

. ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส คร้ัง

-ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลดน้อยลงไม่น้อยกว่าร้อยละ

60

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือท าการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย อุดหนุนงบประมาณให้กับก่ิงกาชาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ให้การสนับสนุนก่ิงกาชาด ประชาชนได้รับความเดือด ส านักปลัด

ให้กับก่ิงกาชาดอ าเภอปราสาท ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรท่ีประสบ อ าเภอปราสาท อ าเภอปราสาท จ านวน  1 ร้อนในสังคมลดน้อยลง เทศบาล

ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส คร้ัง

-ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลดน้อยลงไม่น้อยกว่าร้อยละ

60

รวม  2  โครงการ 40,000        40,000       40,000        40,000        40,000        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็น ปลูกต้นไม้ จัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปะอาว ประชาชนมีท่ีพักผ่อนหย่อน กองช่าง

หนองปะอาว สถานท่ีในการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริม ให้สวยงาม ก่อสร้างร้ัวและลู่ว่ิง ตาม แล้วเสร็จร้อยละ 100 ใจและท่ีออกก าลังกาย

(ชุมชนปะอาว) สุขภาพ แบบเทศบาลก าหนด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็น ปลูกต้นไม้ จัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000        ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุวรรณ ประชาชนมีท่ีพักผ่อนหย่อน กองช่าง

สวนสุวรรณภา สถานท่ีในการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริม ให้สวยงาม ภา แล้วเสร็จร้อยละ 100 ใจและท่ีออกก าลังกาย

(ชุมชนปะอาว) สุขภาพ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็น ปลูกต้นไม้ จัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกัง ประชาชนมีท่ีพักผ่อนหย่อน กองช่าง

หนองกังแอน สถานท่ีในการออกก าลังการเพ่ือส่งเสริม ให้สวยงาม แอน  แล้วเสร็จร้อยละ 100 ใจและท่ีออกก าลังกาย

(ชุมชนโคกมะกะ) สุขภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มี ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน 100,000        100,000       100,000      100,000       100,000      จ านวนชุมชนท่ีขยายเขต ประชาชนได้รับบริการด้าน กองช่าง

เทศบาลต าบลกังแอน ไฟฟ้าใช้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ป้องกัน ท้ัง 7 ชุมชน ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ สาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึง

การเกิดอาชญากรรมในชุมชน 80

รวม  4  โครงการ 600,000        4,100,000    100,000      100,000      100,000      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักสิทธิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีเวทีให้ 100,000        100,000        200,000        200,000      200,000      จ านวนเด็กท่ีมาร่วม มีจ านวนเด็กและเยาวชน กองการศึกษา

และหน้าท่ีของตนเอง เด็กได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถใน กิจกรรมไม่น้อยกว่า มาร่วมกิกรรมเพ่ิมข้ึนทุกปี

เชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 80

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน/หมู่ 100,000        100,000        100,000        100,000      100,000      ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา กีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาล บ้านในเขตเทศบาลต าบลกังแอน เพ่ือ กิจกรรมไม่น้อยกว่า ท่ีแข็งแรง มีทักษะเก่ียวกับ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา ร้อยละ 80 การกีฬาเพ่ิมมากข้ึน

3 โครงการกีฬาหนูน้อยภายในศูนย์ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแล จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน 30,000          30,000          30,000          30,000        30,000        จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วม ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกังแอน เด็กและผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล กิจกรรมไม่น้อยกว่า ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ทางสังคมของเด็กปลูกฝังค่านิยมของการ กังแอน ร้อยละ 80 ซ่ึงกันและกัน

เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้แก่เด็ก

นักเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 60,000          60,000          50,000          50,000        50,000        มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานเทศบาลและหน่วย กองการศึกษา

แข่งขันประเภทต่างๆ ของนักกีฬาในเขตเทศบาลเพ่ือกระชับ ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งานอ่ืน ได้เสริมสร้างความ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและ สามัคคี และได้ใช้เวลาว่าง

หน่วยงานท่ีจัดการแข่งขัน ให้เกิดประโยชน์

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กติดต้ัง เพ่ือปลูกฝังค่านิยมของการออกก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ติดต้ัง 800,000        2,000,000     เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เด็กและเยาวชนมีสถานท่ี กองการศึกษา

บริเวณสวนสาธารณะหนองกังแอน ให้แก่เด็ก เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทาง บริเวณสวนสาธารณะหนองกังแอน ติดต้ังแล้วเสร็จ ร้อยละ ออกก าลังกายเป็นประจ า

ด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจและสติปัญญา 100 เด็กและเยาวชนได้รับการ

ให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้อง

6 โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลต าบล เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายแก่เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนและ 200,000        200,000        350,000        350,000      350,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนรักการออกก าลัง กองการศึกษา

กังแอน และประชาชนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ ประชาชนในเขตเทศบาล ท้ัง 7 ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กายและใช้เวลาว่างให้เกิด

เกิดประโยชน์ ประโยชน์เกิดความสัมพันธ์

อันดีระหว่างชุมชนในเขต

เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการฝึก การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 100,000        100,000        100,000        100,000      100,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

เปิดกว้าง (กีฬา open) ทักษะในด้านกีฬาท่ีถูกต้องให้ประชาชนมี ให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท่ีแข็งแรง มีทักษะเก่ียวกับ

พัฒนาการทางด้านกีฬา และสามารถพัฒนา กีฬาเพ่ิมมากข้ึน

การไปสู่การแข่งขันในระดับต่อ ๆ ไป

รวม   7  โครงการ 1,390,000    590,000       2,830,000    830,000     830,000     
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าดีเซล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้้า เคร่ืองสูบน้้าดีเซลขนาด 11 แรง 140,000       140,000       จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าดีเซล ประชาชนภายในเขต กองการประปา

ประกอบกับได้ใช้เคร่ืองท่ีทันสมัยไว้บริการ ท่อดูดส่ง ขนาด 6 น้ิว พร้อมสายดูด ขนาด 11 แรง  ท่อดูดส่ง เทศบาลมีน้้าประปาใช้

ประชาชน และสายส่ง ขนาด  6 น้ิว แล้วเสร็จ ส้าหรับอุปโภค บริโภคครบ 

ร้อยละ 100 ทุกครัวเรือนอย่างต่อเน่ือง

2 โครงการจัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้้า มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แรง 75,000          75,000         75,000          75,000         75,000        จัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ประชาชนภายในเขตเทศบาล กองการประปา

ประกอบกับได้ใช้เคร่ืองท่ีทันสมัยไว้บริการ ขนาด 30 แรง จ้านวน 1 ตัว 15 แรง ขนาด 30 แรง มีน้้าประปาใช้ส้าหรับอุปโภค

ประชาชน จ้านวน  1 ตัว แล้วเสร็จ บริโภค ครบทุกครัวเรือน

ร้อยละ 100 อย่างต่อเน่ือง

3 โครงการจัดซ้ือหอยโข่งแรงดันสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตน้้าประกอบ หอยโข่งแรงดันสูง ขนาด 6 x 8 น้ิว 120,000        120,000       120,000        120,000       120,000      จัดซ้ือหอยโขงแรงดันสูง ประชาชนภายในเขตเทศบาล กองการประปา

กับได้ใช้เคร่ืองท่ีทันสมัยไว้บริการประชาชน จ้านวน  1  ตัว ขนาด 6 x 8 น้ิว มีน้้าประปาใช้ส้าหรับอุปโภค

แล้วเสร็จร้อยละ 100 บริโภค ครบทุกครัวเรือน

อย่างต่อเน่ือง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดหาระบบมาตรวัดน้้า เพ่ือลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการ จัดหาระบบมาตรวัดน้้าประปาและ 13,000,000 8,320,000 ระบบมาตรวัดน้้าประปา ประชาชนผู้ใช้บริการ กองการประปา

ประปาและระบบจัดเก็บค่าน้้า ด้าเนินการจัดเก็บของบุคลากรขององค์กร ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาแบบอัจฉริยะ และระบบจัดเก็บค่าน้้า มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ประปาแบบอัจฉริยะ และประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาล ประปาแบบอัจฉริยะ ร้อยละ 80

ทดแทนระบบเดิม ต้าบลกังแอน ระยะท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ

50 

ระยะท่ี 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ

50

5 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตน้้า ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบผลิตน้้าประปา 200,000        200,000       200,000        200,000       200,000      อุปกรณ์ระบบผลิตน้้า ประสิทธิภาพระบบผลิตน้้า กองการประปา

โรงผลิตน้้า ประกอบกับได้ใช้เคร่ืองท่ีทันสมัยไว้บริการ เช่น มอเตอร์  มอเตอร์สูบน้้า ประตูน้้า ประปา สามารถใช้งานได้ดี สามารถใช้ได้งานดี

ประชาชน ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงโปรแกรม เพ่ือให้การท้างานมีประสิทธิภาพประกอบ ปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการ 45,000          45,000         45,000          45,000         45,000        ประชาชนผู้รับบริการ เกิดความคล่องตัวในการ กองการประปา

สารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บค่าน้้า กับได้ใช้เคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย จัดเก็บค่าน้้าประปา มีความพึงพอใจไม่น้อย ปฏิบัติงานประจ้า ประชาชน

ประปา ในการปฏิบัติงาน กว่าร้อยละ 80 เกิดความพึงพอใจในการรับ

บริการ

รวม  6  โครงการ 13,440,000  8,900,000   440,000       580,000      440,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 7,043,200    7,293,200    7,543,200     7,793,200   8,043,200     ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ได้รับเงินสงเคราะห์ ท่ีดีข้ึน เทศบาล

ได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุครบทุกราย

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์คนพิการ คนพิการ 950,400       1,000,400    1,050,400     1,100,400   1,150,400     คนพิการท่ีมีสิทธิได้รับ คนพิการมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน เงินสงเคราะห์ ท่ีดีข้ึน เทศบาล

พิการหรือทุพพลภาพ ได้รับเบ้ียคนพิการ

ทุกครบทุกราย

3 โครงการจัดสวัสดิการเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคร์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 31,000         31,000         31,000          31,000        31,000          ผู้ป่วยเอดส์ท่ีข้ึนทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือ ท่ีดีข้ึน เทศบาล

ป่วยเอดส์ การยังชีพทุกราย

รวม  3  โครงการ 8,024,600    8,324,600   8,624,600    8,924,600  9,224,600    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

6. การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 6. การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัย

ด้านการจัดระเบียบชุมขน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขต เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ จัดฝึกอบรม อปพร. จ านวน 50 นาย 100,000        จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรท่ีเก่ียวกับการป้อง ส านักปลัด

เทศบาล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 กันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีไกล้ และบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมในการป้องกัน

เคียง ภัยให้กับประชาชน

2 โครงการฝึกซ้อมแผนสมมุติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและให้ประชาชน จัดฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงของ 50,000          จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ส านักปลัด

เหตุการณ์ และหน่วยงานไกล้เคียงรู้จักระมัดระวัง เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ความเข้าใจในการป้องกัน เทศบาล

ไม่ให้เกิดเหตุ และระงับเพลิงไหม้มากข้ึน

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิด จัดต้ังจุดตรวจหรือชะลอความเร็ว 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000          -จัดต้ังจุดตรวจ ปีละ 2 คร้ัง ลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน ส านักปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ข้ึนในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาล -จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุ กับคนในชุมชน เทศบาล

ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

6. การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 6. การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัย

ด้านการจัดระเบียบชุมขน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพ่ือให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        ประชาชนได้รับความช่วย ประชาชนได้รับความเดือด ส านักปลัด

อ านาจหน้าท่ี ประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนและได้ เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย เหลือตามอ านาหน้าท่ี ร้อนจากภัยพิบัติได้รับการ เทศบาล

รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อุทกภัย วาตภัย และภัยอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ฟ้ืนฟู เยียวยาและมีคุณภาพ

ในเขตเทศบาล ชีวิตท่ีดีข้ึน

5 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และแก้ไข จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          -ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้ติดยาเสพติดใน ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน ปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ยาเสพติด เช่น อบรมให้ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ชุมชนลดน้อยลง เทศบาล

และประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน -จ านวนผู้ติดยาเสพติดลดลง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รวม 5  โครงการ 170,000      170,000      170,000      170,000      320,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

6. การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 6. การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัย

ด้านการจัดเรียบชุมชม/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือแผงจราจร เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือแผงจราจร 25,000         25,000         25,000          25,000         25,000          จัดซ้ือแผงจราจรแล้วเสร็จ ลดความสูญเสียของชีวิต ส านักปลัด

และลดการสูญเสียหายทรัพย์สินของ ร้อยละ 100 และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาล

ประชาชน

2 โครงการจัดซ้ือกรวยจราจร เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือกรวยจราจร 23,000         23,000         23,000          23,000         23,000          จัดซ้ือกรวยจราจรแล้วเสร็จ ลดความสูญเสียของชีวิต ส านักปลัด

และลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 100 และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาล

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดใน เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปราม 500,000 ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน ลดความสูญเสียของชีวิต ส านักปลัด

อาคารตลาดสดแห่งใหม่ (ช้ัน 2) อาชญากรท่ีจะกระท าผิด สร้างความปลอด อาคารตลาดสดแห่งใหม่ และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาล

ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (2 ช้ัน) แล้วเสร็จร้อยละ 100

4 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกัน ซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ 750,000        จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ลดความสูญเสียของชีวิต ส านักปลัด

ชนิดกระบะแค็บ และลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน ชนิดกระบะแค็บ ชนิดกระบะแค็บ แล้วเสร็จ และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาล

ร้อยละ 100

รวม 4  โครงการ 48,000        548,000      798,000       48,000        48,000         
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร 1.เพ่ือให้บุคลากรเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 30,000         30,000        30,000          30,000         30,000          ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ บุคลากรของหน่วยงานมี ส านักปลัด

ต่อกัน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน สัมพันธ์ท่ีดีต่อกันไม่น้อยกว่า ความรู้ ความสามารถในการ เทศบาล

2.เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักท่ีดีต่อองค์กร จ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลกังแอน ร้อยละ 80 ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

2 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000         20,000        20,000          20,000         20,000          ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม ส านักปลัด

จริยธรรม ของเทศบาลต าบล ภายในจิตใจของพนักงานเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน เข้าใจในเร่ืองคุณธรรม ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมาก เทศบาล

กังแอน กังแอน จ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลกังแอน จริยธรรมเพ่ิมข้ึนไม่น้อย ข้ึน

กว่าร้อยละ 80

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญในการจัดต้ัง จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาล 5,000           5,000          10,000          10,000         10,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานเทศบาลตระหนัก ส านักปลัด

เทศบาล ปีละ 1 คร้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถึงความส าคัญของวัน เทศบาล

เทศบาลเพ่ิมมากข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ จัดศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 300,000       300,000      300,000        300,000       300,000        ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด

ท้องถ่ิน เทศบาลต าบลกังแอน บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลกังแอน สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาล

พนักงานจ้าง อย่างน้อยปี 1 คร้ัง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

มีความรู้และได้พบประสบ-

การณ์ใหม่เพ่ิมมากข้ึน

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 30,000         30,000        30,000          30,000         30,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน กฎหมาย ข้อบังคับในการปฏิบัติงานท่ี พนักงานจ้าง ลูกจ้างของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาล

เก่ียวข้อง ต าบลกังแอน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

มีความรู้และได้พบประสบ-

การณ์ใหม่เพ่ิมมากข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมคุณธรรมความโปร่ง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร -รวมกลุ่มจัดต้ังชมรม 100,000       80,000        50,000          30,000         30,000          -ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย คณะผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

ใสในการด าเนินงาน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง -มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักธรรม กว่าร้อยละ 80 เทศบาลและเจ้าหน้าท่ีท่ี เทศบาล

มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ -ไม่มีการช้ีมูลความผิดจาก เก่ียวข้องมีหลักธรรมาภิบาล

รวมถึงไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

-จัดกิจกรรมในการรณรงค์การต่อต้าน รวมถึงไม่มีการทุจริตและ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบในองค์กร

7 โครงการเวทีประชาคมแผน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สัดส่วนประชาคมเข้าร่วม แผนพัฒนาท้องถ่ินของ ส านักปลัด

พัฒนาท้องถ่ิน แผนพัฒนาของเทศบาล ความคิดเห็นของชุมชน ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ เทศบาลมาจากชุมชน เทศบาล

70 อย่างแท้จริง

8 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก จัดหน่วยเคล่ือนท่ีให้บริการประชาชน 50,000         50,000        50,000          50,000         50,000          ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

และรวดเร็ว ท้ัง 7 ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการบริการจากเทศบาล เทศบาล

มากข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ วารสาร เผยแพร่ 50,000         50,000        50,000          50,000         50,000          ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัด

ของเทศบาลต าบลกังแอน ท่ีเป็นปัจจุบันและความก้าวหน้าของ ประชาสัมพันธ์ผลงานและความก้าว ของเทศบาลต าบลกังแอน ข่าวสารของเทศบาลต าบล เทศบาล

เทศบาลต าบลกังแอน หน้าของเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง กังแอนมากข้ึน

10 อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท าการ เพ่ือให้มีสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์ อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท าการปกครอง 8,000           8,000          8,000            8,000           8,000            อุดหนุนท่ีท าการปกครอง จ านวนปัญหาในสังคม ส านักปลัด

ปกครองอ าเภอปราสาทตามโครง ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อ าเภอปราสาทตามโครงการบริหารจัด อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ลดน้อยลง เทศบาล

การบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการ การศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ่ิน

รวม  10  โครงการ 613,000      593,000     568,000       548,000      548,000       
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น จัดท าป้ายประชาชสัมพันธ์ จ านวน 2 30,000           30,000       20,000          20,000         20,000          รายได้ท่ีจัดเก็บ ประชาชนเข้าใจการช าระ กองคลัง

งานจัดเก็บรายได้ ปัจจุบันและมีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ ป้าย ติดต้ังในเขตชุมชนและจัดท าแผ่น เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ภาษีและทราบถึงห้วงเวลา

ระเบียบ กฎหมาย การจัดเก็บรายได้ พับประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 10 ในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

รู้ถึงห้วงเวลาในการช าระภาษี

2 โครงการสร้างแรงจูงใจในการช าระ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการเพ่ิม จัดท าใบประกาศและจัดหาของช าร่วย 20,000           20,000       20,000          20,000         20,000          รายได้ท่ีจัดเก็บ ผู้ช าระภาษีเกิดความพึงพอ กองคลัง

ภาษี ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถ่ิน เพ่ือจูงแก่ผู้มาช าระภาษีทุกรายท่ีมา เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ในการช าระภาษีท าให้

จังหวัดสุรินทร์ ช าระภาษีให้แก่เทศบาลภายในระยะ ร้อยละ 10 เทศบาลสามารถจัดเก็บ

เวลา รายได้เพ่ิมข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลใน GIS ให้เป็นปัจจุบัน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโดยการ 70,000           70,000       200,000        50,000         50,000          รายได้ท่ีจัดเก็บ ข้อมูลมีความถูกต้อง ก่อให้ กองคลัง

GIS ป้องกันความผิดพลาดในการน าข้อมูลมา ปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS ให้เป็น เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า เกิดความเป็นธรรมในการ

เรียกเก็บภาษี ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 10 ช าระภาษีลดความขัดแย้ง

ระหว่างองค์กรกับผู้ช าระ

ภาษีและเกิดความสะดวก

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

4 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ือเป็นการให้บริการอย่างท่ังถึงแก่ 30,000           30,000       30,000          30,000         30,000          รายได้ท่ีจัดเก็บ เพ่ือให้ประชาชนในเขต กองคลัง

จัดเก็บรายได้ ประชาชนในเขตบริการของเทศบาล เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า เทศบาลได้มีบทบาทกับภาค

ต าบลกังแอน จ านวน 7 ชุมชน ร้อยละ 10 รัฐในการช าระภาษีและ

สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิม

มากข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพ่ือช่วยเหลือภาคประชาชนในการออก เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการขอสินเช่ือ 30,000           30,000       30,000          30,000         30,000          ประชาชนมีรายได้ เพ่ือให้ประชาชนในเขต กองคลัง

หนังสือรับรองการจ าหน่ายเพ่ือขอสินเช่ือ จากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า เทศบาลมีเงินทุนหมุนเวียน

จากสถาบันการเงิน ร้อยละ 50 ในการประกอบกิจการค้า

รวม   5  โครงการ 180,000        180,000    300,000       150,000      150,000       
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000         30,000       30,000          30,000         30,000        ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับโอกาสทาง ส านักปลัด

กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ สังคมเพ่ิมข้ึน เทศบาล

โอกาส 80

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการหรือผู้ดูแล 30,000         30,000       30,000          30,000         30,000        คนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วม ประชาชนได้รับโอกาสทาง ส านักปลัด

ชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ สังคมเพ่ิมข้ึน เทศบาล

80

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000         30,000       30,000          30,000         30,000        ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับโอกาสทาง ส านักปลัด

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย โครงการไม่น้อยกว่า สังคมเพ่ิมข้ึน เทศบาล

โอกาส ร้อยละ 80
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดท า จัดอบรมการจัดท าแผนชุมชน 15,000         15,000       15,000          15,000         15,000        ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ประชาชนสามารถจัดท า ส านักปลัด

การจัดท าแผนชุมชน แผนชุมชน ท้ัง 7 ชุมชน ร้อยละ 80 แผนชุมชนได้อย่างถูกต้อง เทศบาล

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ี 70,000         70,000       70,000          70,000         70,000        ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า คณะกรรมการชุมชนมีความ ส านักปลัด

มาใช้ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการมี ของคณะกรรมการชุมชน การจัดต้ัง ร้อยละ 80 รู้และประสบการณ์ในการ เทศบาล

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการชุมชน พัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึน

6 โครงการศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับผู้น าชุมชน 300,000     300,000       ผู้น าชุมชนมีความรู้ ความ คณะกรรมการชุมชนมีความ ส านักปลัด

และคณะกรรมการชุมชน มาใช้ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือส่งเสริมการ และคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล เข้าใจในการพัฒนาชุมชน รู้และประสบการณ์ในการ เทศบาล

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ต าบลกังแอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พัฒนาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน

รวม  6  โครงการ 175,000      475,000    175,000       475,000      175,000     
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000        200,000        200,000      200,000       200,000        จ านวนประชาชนท่ีมา งานประเพณีท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

ให้อยู่คู่กับท้องถ่ินสืบไป ร่วมงานไม่น้อยกว่า การส่งเสริมฟ้ืนฟูสืบสานให้

ร้อยละ 80 คงอยู่สืบไป

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัดงานประเพณีสงกรานต์ 80,000          80,000          80,000        80,000         80,000          จ านวนประชาชนท่ีมา งานประเพณีท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

ให้อยู่คู่กับท้องถ่ินสืบไป ร่วมงานไม่น้อยกว่า การส่งเสริมฟ้ืนฟูสืบสานให้

ร้อยละ 80 คงอยู่สืบไป

3 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรมให้อยู่คู่ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000          50,000          100,000      100,000       100,000        จ านวนประชาชนท่ีมา งานประเพณีท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

พรรษา กับท้องถ่ินสืบไป ร่วมงานไม่น้อยกว่า การส่งเสริมฟ้ืนฟูสืบสานให้

ร้อยละ 80 คงอยู่สืบไป
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับ เพ่ือพัฒนางานด้านวัฒนธรรมประเพณี อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน/หมู่ 160,000        160,000        160,000      160,000       160,000        จ านวนประชาชนท่ีมา งานประเพณีท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม ภายในเขตเทศบาล บ้านและหน่วยงานเทศบาล ในเขต ร่วมงานไม่น้อยกว่า การส่งเสริมฟ้ืนฟูสืบสานให้

ประเพณีท้องถ่ิน เทศบาลต าบลกังแอนเพ่ือจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 คงอยู่สืบไป

ส่งเสริมประเพณีในท้องถ่ิน

5 โครงการประเพณีท าบุญตักบาตร เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับ จัดประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 10,000          10,000          20,000        20,000         20,000          จ านวนประชาชนท่ีมา งานประเพณีท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

เทโวโรหณะ ชาวไทย ร่วมงานไม่น้อยกว่า การส่งเสริมฟ้ืนฟูสืบสานให้

ร้อยละ 80 คงอยู่สืบไป

6 โครงการประเพณีท าบุญตักบาตร เพ่ืออนุรักษ์ให้อยู่คู่กับท้องถ่ินสืบไป จัดกิจกรรมงานท าบุญตักบาตรวันข้ึน 5,000            10,000          20,000        20,000         20,000          จ านวนประชาชนท่ีมา งานประเพณีท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

วันข้ึนปีใหม่ ปีใหม่ ร่วมงานไม่น้อยกว่า การส่งเสริมฟ้ืนฟูสืบสานให้

ร้อยละ 80 คงอยู่สืบไป

140

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 อุดหนุนให้กับอ าเภอปราสาทงบ 1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท าการปกครอง 75,000          75,000          75,000        75,000         75,000          ร้อยละของอัตรา 1.อัตราการเจริญเติบโตทาง กองการศึกษา

ประมาณตามโครงการเทศกาลของดี ของดีอ าเภอปราสาทและงานกาชาดประจ า อ าเภอปราสาท ตามโครงการงานของดี ของการเจริญเติบโต เศรษฐกิจในเขตเทศบาล

อ าเภอปราสาทและงานกาชาดประจ าปี ปีของอ าเภอปราสาท อ าเภอปราสาทและกาชาดประจ าปี ทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ต าบลกังแอนเพ่ิมสูงข้ึน

2.เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 2.ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท่ีข้ึนช่ือในรูปแบบวัตวิถีชาวต าบลกังแอน ได้รับการสืบทอดเป็นมรดก

3.เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต าบล สู่รุ่นต่อไป

กังแอนให้ประชาชนได้รับทราบ

4.กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่อง

เท่ียวในเขตเทศบาล

5.เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ินอันดีงาม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 1.เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในเขตเทศบาล ชุมชน 150,000        150,000        150,000      150,000       150,000        จ านวนประชาชนท่ีมา 1.ประชาชนท่ัวไปได้รู้จัก กองการศึกษา

นวัตวิถีของดีต าบลกังแอน ท้องถ่ินอันดีงาม นักเรียน นักศึกษาและพนักงานเทศบาล ร่วมงานไม่น้อยกว่า เทศบาลต าบลกังแอนเพ่ิม

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐ ต าบลกังแอนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม ร้อยละ 80 มากข้ึน

กิจการลงทุน ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมวิถีของดี 2.อัตราการเจริญเติบโตทาง

3.น าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ท่ีข้ึน ต าบลกังแอน เศรษฐกิในเขตเทศบาล

ช่ือในรูปแบบนวัตวิถีชาวต าบลกังแอน ต าบลกังแอนเพ่ิมสูงข้ึ

4.เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต าบล 3.ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินได้

กังแอนให้ประชาชนได้รับทราบ รับการสืบทอดเป็นมรดก

5.กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่อง สู่รุ่นต่อไป

เท่ียวในเขตเทศบาล

รวม   8  โครงการ 730,000       735,000       805,000     805,000      805,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม -เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยก -จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 50,000           50,000       50,000          50,000         50,000          -ร้อยละ 90 ของ -เยาวชนมีจิตส านึกในการ กองการสาธารณ

ของประชาชนในการคัดแยกขยะ ขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ในชุมชนเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลกังแอน ประชาชนท่ีเข้าร่วม คัดแยกขยะและรักษาส่ิง สุขและส่ิงแวด

ท่ีต้นทาง -ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้ กิจกรรมฯ มีความรู้ใน แวดล้อมภายในโรงเรียน ล้อม

แก่ประชาชนในเร่ืองการคัดแยกขยะท่ี การคัดแยกขยะท่ีถูก -ปริมาณขยะลดลงและ

ถูกต้องและเหมาะสม ต้อง เยาวชนมีความรู้ในเร่ืองการ

คัดแยกขยะท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม

2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ -เพ่ือให้เยาวชนมีจิตส านึกในการคัดแยก -จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะใน 30,000           30,000       30,000          30,000         30,000          -ร้อยละ 90 ของ -เยาวชนมีจิตส านึกในการ กองการสาธารณ

ในโรงเรียน ขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ชุมชนเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลกังแอน นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจ คัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวด สุขและส่ิงแว้ด

-ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ กรรมฯ มีความรู้ในการ ล้อมภายในโรงเรียน ล้อม

ให้แก่เยาวชนในเร่ืองการคัดแยกขยะท่ี คัดแยกขยะท่ีถูกต้อง -ปริมาณขยะลดลงและ

ถูกต้องและเหมาะสม เยาวชนมีความรู้ในเร่ืองการ

คัดแยกขยะท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วย -เพ่ือรักษาความสะอาดและความเป็น -ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี 20,000           20,000       20,000          20,000         20,000          -มีเจ้าหน้าท่ีเทศบาล -พ้ืนท่ีในชุมชน พ้ืนท่ี กองการสาธารณ

หัวใจ ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สถานท่ีท่อง และประชาชนในชุมชนร่วมกันประชุม และประชาชนเข้าร่วม สาธารณะประโยชน์ได้รับ สุขและส่ิงแวด

เท่ียวและท่ีทางสาธารณะ วางแผนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการ กิจกรรมท าความสะอาด การดูแลท าความสะอาดเป็น ล้อม

-เพ่ือส่งเสริมให้จิตอาสาภาคราชการ ภาค พัฒนาและรักษาความสะอาด พ้ืนท่ีใน ไม่น้อยกว่า 30 คน ประจ า

ประชาชนและภาคเอกชนช่วยกันรักษา ชุมชน ท้ัง 7 ชุมชน /คร้ัง -หน่วยงานภาคราชการ ภาค

ความสะอาดของชุมชนและท่ีทางสาธารณะ ประชาชนและภาคเอกชนมี

ส่วนร่วมในการดูแล ท าความ

สะอาดชุมชนและท่ีทาง

สาธารณะ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



แบบ ผ.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์ส่ิง -เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหา จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและ 10,000           10,000       10,000          10,000         10,000          มีการอบรมให้ความรู้ -เยาวชนในท้องถ่ินมีความรู้ กองการสาธารณ

แวดล้อมเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมไทย ขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ประชาชนไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อไป กับนักเรียนและ ความเข้าใจปัญหาขยะมูล สุขและส่ิงแวด

(4 ธันวาคมของทุกปี) -เพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจาก ประชาชนท่ัวไปไม่น้อย ฝอยและน้ าเสีย ล้อม

ปัญหาขยะและน้ าเสีย กว่า 1 คร้ังต่อไป -เยาวชนในท้องถ่ินมีความ

-เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ ตระหนักถึงผลกระทบจาก

เยาวชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม ปัญหาขยะและน้ าเสีย

ลดปริมาณขยะและการอนุรักกษแหล่งน้ า -เยาวชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมการลด

ปริมาณขยะและการอนุรักษ์

แหล่งน้ า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการชาวกังแอนรวมใจลดใช้ถุง -เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้พลาสติก -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 20,000           20,000       20,000          20,000         20,000          มีการจัดอบรมให้ความ -ลดงบประมาณในการก าจัด กองการสาธารณ

พลาสติกและโฟม และโฟมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลกังแอน ร้านอาหารจ านวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง รู้แก่ผู้ประกอบการร้าน มูลฝอยประเภทพลาสติกและ สุขและส่ิงแวด

-เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน ต่อปี อาหารไม่น้อยกว่า 1 โฟม ล้อม

กิจกรรมลดปริมาณการใช้พลาสติกและโฟม -สถานประกอบการน้ าร่องในเขต คร้ัง ต่อไป -มีสถานประกอบการน าร่อง

ในสถานประกอบร้านอาหารในพ้ืนท่ี เทศบาลต าบลกังแอน ไม่น้อยกว่า 10 เข้าร่วมกิจกรรมลดพลาสติก

แห่ง และโฟมร้อยละ 40

รวม  5  โครงการ 130,000        130,000    130,000       130,000      130,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพและ เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาล ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและน าจุลินทร์ 20,000           20,000        20,000        20,000         20,000          ปริมาณขยะอินทรีย์ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ กองการสาธารณ

น  าหมักจุลินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการซื อสารเคมีท าความ มาใช้ในกิจการสาธารณสุข ลดลงไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สุข

สะอาดในงานสาธารณสุข ร้อยละ 70

รวม  1  โครงการ 20,000          20,000       20,000        20,000        20,000         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ ปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในเขตเทศบาล 20,000         20,000        20,000          20,000         20,000          จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก มีพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลฯ กองช่าง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ต าบลกังแอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมี

90 กิจกรรมท่ีได้แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

2 โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ รักษาป่า 20,000         20,000        20,000          20,000         20,000          ประชาชนเข้าร่วม มีจ านวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิม กองช่าง

ในเขตเทศบาล ได้หันมาอนุรักษ์ รักษาต้น และต้นน้ าล าธาร โครงการไม่น้อยกว่า มากข้ึน ประชาชนเห็นความ

ไม้และน้ าให้คงอยู่ต่อไป ร้อยละ 80 ส าคัญของทรัพยากรน้ าและ

ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมมากข้ึน

รวม  2  โครงการ 40,000        40,000       40,000         40,000        40,000         
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุน

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารปลอดภัย -เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานของสถานท่ี -สุ่มตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ี 20,000           20,000         20,000         20,000        20,000          -สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและแผง -สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร กองสาธารณ

(Food Safety) จ าหน่ายอาหาร เช่น ร้านจ าหน่ายอาหาร จ าหน่ายอาหาร เช่น ร้านจ าหน่าย ลอยจ าหน่ายอาหารในเขตพ้ืนท่ี และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร สุขและส่ิงแวด

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร อาหารโรงอาหาร ตลาดสดและแผงลอย เทศบาลต าบลกังแอนได้รับการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล ล้อม

-เพ่ือตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร จ าหน่ายอาหารในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ตรวจประเมินอย่างน้อย 1 คร้ัง กังแอนด าเนินกิจการเป็นไป

เช่น ร้านจ าหน่ายอาหาร โรงอาหาร ตลาด ต าบลกังแอนตามมาตรฐาน/ข้อก าหนด ต่อปี ตามมาตรฐานสุขาภิบาล

สด และแผงลอย จ าหน่ายในเขตพ้ืนท่ี สุขาภิบาลอาหารอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี -สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและแผง อาหาร  จ าหน่ายอาหารท่ี

เทศบาลต าบลกังแอน ตามข้อก าหนดสุขา ลอยจ าหน่ายอาหารในเขตพ้ืนท่ี สะอาดปลอดภัย

ภิบาลอาหาร เทศบาลต าบลกังแอนได้รับการ

-เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารท่ีสะอาด ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินไม่

และปลอดภัย น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

ท่ีรับการตรวจประเมินท้ังหมด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุน

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรมสุขาภิบาล -เพ่ือให้ผู้ประกอบสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาล 50,000           50,000         50,000         50,000        50,000          -ผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่าย -สถานประกอบกิจการร้าน กองสาธารณ

อาหาร เช่น ร้านจ าหน่ายอาหาร โรงอาหาร อาหาร กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและการ อาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร อาหารและแผงลอยจ าหน่าย สุขและส่ิงแวด

ตลาดสดและแผงลอยจ าหน่ายอาหารใน ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ประกอบการ สถานท่ี เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ อาหารได้รับการพัฒนามาตร ล้อม

เขตเทศบาลต าบลกังแอน มีความรู้ ความ จ าหน่ายอาหารและแผงลอยจ าหน่าย 90 ของจ านวนเป้าหมาย ฐานท าให้ประชาชนได้รับ

เข้าใจเร่ืองการสุขาภิบาลอาหาร กฎหมาย อาหารในเขตเทศบาลต าบลกังแอน -ผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่าย ความปลอดภัยในการบริโภค

ท่ีเก่ียวข้องและการปฏิบัติงาน 50 คน อาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร อาหารอย่างย่ังยืน

-เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารท่ี ผ่านการประเมินความรู้หลังการ

สะอาดและปลอดภัย อบรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

150

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุน

สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการมหกรรม เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมงานด้าน จัดมหกรรมอาหารสะอาดและวิถีท้องถ่ิน 100,000        100,000       100,000       100,000      100,000        รายได้ของประชาชนเพ่ิมข้ึน ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสาธารณ

อาหารสะอาดและสุขวิถี อาหารปลอดภัย ข้ึนเป็นประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ความสนใจงานด้านอาหาร สุขและส่ิงแวด

ท้องถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน ล้อม

4 โครงการอาหารสะอาด -เพ่ือให้ประชาชนประทับใจเม่ือเข้าไปจับ ล้างท าความสะอาดตลาดสดเดือนละ 2 50,000           50,000         50,000         50,000        50,000          ความพึงพอใจของประชาชน -ประชาชนมีความพึงพอใจ กองสาธารณ

ตลาดน่าซ้ือ จ่ายสินค้า คร้ัง มอบรางวัลให้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และประทับใจในการซ้ือสินค้า สุขและส่ิงแวด

-เพ่ือให้แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐาน ท่ีมีคุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ -ประชาชนได้บริโภคอาหาร ล้อม

ตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารพ้ืนฐาน ประกอบการแผงลอยอาหาร จ านวน 1 ท่ีสะอาด ปลอดภัยจากสาร

8 ข้อ และการตรวจสารต้องห้าม 6 ชนิด คร้ัง ยกระดับเทศบาลต าบลกังแอนให้ได้ ท่ีปนเป้ือนและเป็นอันตราย

-เพ่ือให้มีการจัดแสดงหรือสาธิตกิจกรรม มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ Food Safety ต่อสุขภาพ 

เก่ียวกับการสร้างสุขภาพเฝ้าระวังและ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาหารในเขต -ประชาชนได้รับความรู้เก่ียว

รับรองความปลอดภัย เทศบาล กับการสร้างสุขภาพ

รวม  4  โครงการ 220,000        220,000      220,000      220,000     220,000       
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน -ท าร้ัวพร้อมม้าน่ังด้านตะวันออกยาว 114.00 เมตร 3,393,500    ปรับปรุงสวนสาธารณะ ประชาชนมีแหล่งพักผ่อน ชุมชนปะอาว กองช่าง

อ่างสุวรรณภา ใจและเป็นสถานท่ีในการออก และท าร้ัวพร้อมม้าน่ังด้านทิศใต้ ยาว 184.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 หย่อนใจและมีสถานท่ีใน

ก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (ยาวรวม 298.00 เมตร) การออกก าลังกาย

-เทลานจอดรถด้านตะวันออก กว้าง 7.00 เมตร

ยาว  114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

-เทผิวจราจร ค.ส.ล.ด้านทิศใต้ กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

-เทผิวจราจร ค.ส.ล.ด้านตะวันตก กว้าง 3.50 เมตร

ยาว 317.00 เมตร 

-เทผิวจราจร ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือ กว้าง 3.50 เมตร

ยาว 233.00 เมตร
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เคหะและชุมชน



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงลานอเนก เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน ขยายผิว คสล. หนา  0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร 65,000         ปรับปรุงลานอเนก ประชาชนมีแหล่งพักผ่อน ชุมชน กองช่าง

ประสงค์บริเวณหนองก๊วล ใจและเป็นสถานท่ีในการออก ยาว 33.00 เมตร พ้ืนท่ี  115.50 ตารางเมตร ประสงค์แล้วเสร็จ หย่อนใจและมีสถานท่ีใน หนองก๊วล

ก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 100 การออกก าลังกาย

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน ก่สร้างผิว คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างง 2.50 เมตร  570,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนมีแหล่งพักผ่อน ชุมชน กองช่าง

หนองก๊วล ใจและเป็นสถานท่ีในการออก ยาว 400 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ตารางเมตร รอบหนองก๊วล หย่อนใจและมีสถานท่ีใน หนองก๊วล

ก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ แล้วเสร็จร้อยละ 100 การออกก าลังกาย

4 โครงการหลังคา (โดม) เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลัง กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หลังคาโครง 1,344,000    ก่อสร้างโครงหลังคา ประชาชนได้ออกก าลัง ชุมชน กองช่าง

คลุมลานกีฬาหนองก๊วล กายและใช้เวลาว่างให้เกิด เหล็กมุงเหล็กรีดลอน แล้วเสร็จร้อยละ 100 กายและใช้เวลาว่างให้เกิด หนองก๊วล

ประโยชน์ ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน

-            -            -            -            5,372,500   
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้ัวคาบอย แบบ 3 ช้ัน ให้ได้ความยาวทิศตะวันตก 80,000         ติดต้ังร้ัวคาบอย สามารถจัดระเบียบพ้ืนท่ีได้ ประชุมประชา กองช่าง

พร้อมติดต้ังร้ัวคาบอย พร้อมติดต้ังร้ัวคาบอย ความยาว 80.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 และสร้างภาพลักษณ์ท่ีเหมาะ คมระดับต าบล

สม

รวม 5  โครงการ -            -            -            -            5,452,500    
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1. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี

งบประมาณ

เคหะและชุมชน1.1  แผนงาน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายผิวจราจรฝ่ังขวา เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจรฝ่ังขวาด้านทิศเหนือ รร.อนุบาลปราสาท 627,924          ขยายผิวจราจรฝ่ังขวา ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนปะอาว กองช่าง

ด้านทิศเหนือ โรงเรียน ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ศึกษาคาร ถนนสุขภิบาล ซอย 12 ยาว 157.00 เมตร ด้านทิศเหนือ รร.ฯ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉล่ีย แล้วเสร็จร้อยละ 100 ข้ึน

1.50-1.70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 

300.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด

0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 18 บ่อ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา  578,148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยเฉลียวไว ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 900.00 เสริมเหล็กแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

(เลียบคลองส่งน้้า) ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้าขนาด 0.60 เมตร ร้อยละ 100 ข้ึน

จ้านวน 1 แห่ง แถวละ 7 ท่อน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายผิวจราจรพร้อม เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ซอย 14 ท้ังสองข้างยาว 1,406.00 6,706,462       ขยายผิวจราจรพร้อม ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

วางท่อระบายน้้า ซอย 14 ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง วางท่อแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

2.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 3,270.0 ร้อยละ 100 ข้ึน

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด 0.80 เมตร

และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 145.00 บ่อ

4 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ซอย 18 ท้ังสองข้าง ยาว 190.00 708,042          ขยายผิวจราจรซอย 18 ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

ซอย 18 ท้ังสองข้าง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง ท้ังสองข้างแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

1.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 293.00 ร้อยละ ข้ึน

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด 0.60 เมตร

และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 21.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ถนนเอกทองท้ังสองข้าง ยาว 1,060.00 4,552,204       ขยายผิวจราจรถนน ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

ถนนเอกทองท้ังสองข้าง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50 เอกทองแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตร.ม. ร้อยละ 100 ข้ึน

พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด 0.80 เมตร และบ่อพัก

ค.ส.ล. จ้านวน 108.00 บ่อ

6 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ซอย 16 ด้านทิศเหนือ ยาว 250.00 889,540          ขยายผิวจราจร ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

ซอย 16 ด้านทิศเหนือ ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง ซอย 16 ด้านทิศเหนือ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

1.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 382.00 ข้ึน

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้าขนาด 0.60 เมตร

และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 25.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจรซอยมิตรครู 1 ท้ังสองข้างยาว 260.00 821,950          ขยายผิวจราจรซอย ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

ซอยมิตรครู 1 ท้ังสองข้าง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 1.20 เมตร มิตรครู 1 แล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 243.00 ตารางเมตร ร้อยละ 100 ข้ึน

พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด 0.60 เมตร และบ่อพัก

ค.ส.ล. จ้านวน 25.00 บ่อ

8 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจรซอยมิตรครู 1 ท้ังสองข้างยาว 260.00 821,950          ขยายผิวจราจรซอย ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

ซอยมิตรครู 1 ท้ังสองข้าง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง มิตรครู 1 แล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

1.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 243.00 ร้อยละ 100 ข้ึน

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้าขนาด 0.60 เมตร

และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 25.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจรซอยพาณิชย์ประไฟท้ังสองข้าง ยาว 708,042          ขยายผิวจราจร ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนคลอง กองช่าง

ซอยพาณิชย์ประไฟท้ังสองข้าง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 190.00 เมตร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก ธรรม

เฉล่ีย 1.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า ข้ึน

293.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้าขนาด

0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน่  21.00 บ่อ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 963,946          ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนคลอง กองช่าง

เสริมเหล็กซอยตาเอียง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 825.00 เสริมเหล็กแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก ธรรม

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด 0.60 เมตร ร้อยละ 100 ข้ึน

ด้านทิศเหนือ และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 18.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 128,788          ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนคลอง กองช่าง

ฝ่ังซ้าย ซอยคงเก่ง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 94.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก ธรรม

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า ขนาด 0.40 เมตร . ข้ึน

และบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 11.00 บ่อ

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยจรัสพัชร ยาว 100.00 เมตร  238,000 ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก บ้านสัมพันธ์ กองช่าง

ซอยจรัสพัชร ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก หมู่ท่ี 7

ทางไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ . ข้ึน

ระบายน้้า ขนาด 0.60 เมตร จ้านวน 1 แถวๆ ละ 8.00

ท่อน เช่ือมทางหลวงท้องถ่ิน 
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
1. ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการติดต้ังโคมไฟแสงสว่าง เพ่ือให้การเดินทางในช่วง ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างตามทางสาธารณะทางหลวง 40,000            ติดต้ังโคมไฟแสงสว่าง การเดินทางในช่วงเวลา บ้านสัมพันธ์ กองช่าง

ตามทางสาธารณะทางหลวง เวลากลางคืนมีความปลอดภัย ท้องถ่ิน เส้นาทางสายบ้านโคกมะกะ-บ้านสัมพันธ์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 กลางคืนมีความปลอดภัย หมู่ท่ี 7

แผ่นดิน มากข้ึนและลดการเกิดปัญหา จ้านวน  5  ต้น มากข้ึนและลดการเกิดปัญหา

อาชญากรรม อาชญากรรมได้มากข้ึน

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15  39,780 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนอังกัญ กองช่าง

ซอยส้าราญ-ซอยเหล็กพิมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร หรือมีพ้ืนผิวทางไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

วางท่อระบายน้้า ขนาด 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้ึน

3.00 บ่อ 

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 89,042            ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนอังกัญ กองช่าง

ซอยผูกดวง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร หรือมีพ้ืนผิวทางไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

วางท่อระบายน้้า ขนาด 0.40 เมตรและบ่อพัก ค.ส.ล. ข้ึน

4.00 บ่อ
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1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 60,380            ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนอังกัญ กองช่าง

ซอยถูกลืม ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร หรือมีพ้ืนผิวทางไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

วางท่อระบายน้้า ขนาด 0.40 เมตรและบ่อพัก ค.ส.ล. ข้ึน

4.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางท่อถนนประชาราษฎร์1 1,394,000     ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนปะอาว กองช่าง

และวางท่อถนนประชาราษฎร์1 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ ท้ังสองฝ่ัง จากแยกถนนนามวัฒน์ไปทางทิศเหนือจรด และวางท่อแล้วเสร็จ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ท้ังสองฝ่ัง ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า ถนนสุขาภิบาล 12 ร้อยละ 100 ข้ึน

สะดวกไม่ท่วมขัง -ฝ่ังตะวันออก  ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 337.00 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้้า

ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว  295.00 เมตร บ่อพัก 

42.00 บ่อ 

-ฝ่ังตะวันตก ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

ขยาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้้า

ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว  295.00 เมตร บ่อพัก 

42.00 บ่อ 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้้าถนน 852,400        ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนปะอาว กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ ประชาราษฎร์ 2 ฝ่ังตะวันตก จากถนนนามวัฒน์ไป แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ประชาราษฎร์ 2 ฝ่ังตะวันตก ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า ทางทิศเหนือจรดถนนสุขาภิบาล 13 ข้ึน

(ตลอดแนว) สะดวกไม่ท่วมขัง -ช่วงท่ี 1 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาด

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 538 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 107.00 เมตร บ่อพัก 16 บ่อ

-ช่วงท่ี 2 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาด

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 498 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้้าขนาด Ø

0.60 เมตร ยาว 183.00 เมตร บ่อพัก 27.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 276,000        ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนปะอาว กองช่าง

ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้้า ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ 2.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร พ้ืนท่ีหักบ่อพักแล้ว แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ซอยชุดาบุตร จากถนนสายเมฆ ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า ประมาณ 115.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้้า ข้ึน

ไปทางตะวันตก สะดวกไม่ท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 53.00 เมตร บ่อพัก 9 บ่อ

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 69.00  345,000 ก่อสร้างรางระบาย ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต ชุมชนบุเจก กองช่าง

ส่ีเหล่ียมรางยู  ซอยระบือนาม การระบายน้้าสะดวก เมตร (ท้ังสองฝ่ังทาง รวมยาว 138.00 เมตร) น้้า แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

ไม่มีน้้าขังในชุมชน 100
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้้าถนน 673,000        ขยายผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนบุเจก กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ ศรีจันทร์ (ตลอดแนว) จากถนนสุขาภิบาล 1 ไปทาง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ศรีจันทร์ (ตลอดแนว) ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า ทิศเหนือจรดถนนสุขาภิบาล 3 ข้ึน

จากถนนสุขาภิบาล 1 ไปทาง สะดวกไม่ท่วมขัง -ฝ่ังทิศตะวันออก ขยายผิวจราร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร

ทิศเหนือจรดถนนสุขาภิบาล 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร (พ้ืนท่ีหัก

บ่อพักแล้วประมาณ 238.00 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้้า ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 238.00 เมตร

บ่อพัก 35.00 บ่อ

-ฝ่ังทิศตะวันตก ขยายผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร (พ้ืนท่ีหัก

บ่อพักแล้วประมาณ 162.00 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้้าขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 162.00 เมตร

บ่อพัก 24.00 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรีธารา จากแยกถนน 536,000        ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนบุเจก กองช่าง

ซอยตรีธารา จากแยกถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน สุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนือจรดซอยปานทอง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

สุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ข้ึน

จรดซอยปานทอง เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพักแล้ว 387.00 ตารางเมตร) และ

วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว

87.00 เมตร บ่อพักจ้านวน 13.00 บ่อ

23 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50  193,000 ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนทะเม็งตรัย กองช่าง

ค.ส.ล.ซอยนางลิน จากถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ยาว 40.00 เมตร (พ้ืนท่ี 24 ตารางเมตร) และ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

สุขาภิบาล 23 ไปทางทิศเหนือ วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว ข้ึน

(ชุมชนทะเม็งตรัย) 34.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. 6 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 196,000        ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนทะเม็งตรัย กองช่าง

ค.ส.ล.ซอยแก้วใหญ่ จากแยก ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 1.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร (พ้ืนท่ีประมาณ 62.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

สุขาภิบาล 23 ไปทางทิศเหนือ ตารางเมตร หักบ่อพักแล้ว) และวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ข้ึน

(ชุมชนทะเม็งตรัย) ขนาด Ø 0.60 ตารางเมตร ยาว 39.00 เมตร บ่อพัก

ค.ส.ล. จ้านวน 7 บ่อ

25 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากเดิม) 630,000        ก่อสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนทะเม็งตรัย กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจาก ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ไปทางทิศตะวันตก หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

เดิม) ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 265.00 เมตร (พ้ืนท่ีประมาณ 1,590 ข้ึน

ถนนสุขาภิบาล 23 ตารางเมตร)

(ชุมชนทะเม็งตรัย)
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ
1. ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับผิว ค .ส.ล. 6,249,000     ก่อสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนทะเม็งตรัย กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เดิม หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,630 . แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

หลวง 24 ไปทางทิศเหนือ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ข้ึน

จรดถนนสุขาภิบาล 23

(ถนนนิสากร)

(ชุมชนทะเม็งตรัย)

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วม ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวข้างละ 400,000    ก่อสร้างรางระบายน้้า ลดปัญหาน้้าท่วมขังในเขต ชุมชนทะเม็งตรัย กองช่าง

รูปส่ีเหล่ียม ซอยเหิมฮึก การระบายน้้าสะดวก 80.00 เมตร (รวม 2 ข้าง ยาว 160 เมตร) แล้วเสร็จร้อยละ 100 ชุมชน

จากแยกถนนสุขาภิบาล 23 ไม่มีน้้าขังในชุมชน

ไปทางทิศใต้

(ชุมชนทะเม็งตรัย)
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1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก -ฝ่ังทิศเหนือ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร 1,920,000     ขยายผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

พักตลอดสาย (ท้ังสองฝ่ัง) ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า พักแล้ว 231 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ข้ึน

ถนนสุขาภิบาล 17 สะดวกไม่ท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 231 เมตร บ่อพัก คสล.

(ชุมชนโคกมะกะ) จ้านวน 34 บ่อ

-ฝ่ังทิศใต้ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อ

231 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด

Ø 0.60 เมตร ยาว 231 เมตร บ่อพัก คสล. จ้านวน

34 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก -ฝ่ังทิศเหนือ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร 2,140,000     ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพัก แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

พักตลอดสาย (ท้ังสองฝ่าย) ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า แล้ว 257 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ข้ึน

(ถนนสุขาภิบาล 19) สะดวกไม่ท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 257.00 เมตร บ่อพัก 

(ชุมชนโคกมะกะ) ค.ส.ล. จ้านวน 38 บ่อ

-ฝ่ังทิศใต้ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพัก

257 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด

Ø 0.60 เมตร ยาว 257 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล

จ้านวน 38 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 1,134,000     ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ เมตร ยาว 315 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพักแล้ว 275 แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

พัก ฝ่ังทิศใต้ตลอดสาย ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด Ø 0.60 ข้ึน

(ถนนสุขาภิบาล 21) สะดวกไม่ท่วมขัง เมตร ยาว 275.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 40

(ชุมชนโคกมะกะ) บ่อ

31 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 79.00 388,000        ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนโคกมะกะ กองช่าง

ซอยวิเชียรบุรี จากแยกทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพักแล้ว 226 ตารางเมตร) และวาง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

หลวงหมายเลข 214 ไปทาง ท่อระบายน้้า Ø 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร พร้อม ข้ึน

ทิศตะวันตก บ่อพัก คสล. จ้านวน  11 บ่อ

(ชุมชนโคกมะกะ)
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 344,000        ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

คสล. ซอยสุดอุดม จากแยก ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ยาว 76 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพักแล้ว 180 ตาราง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ประชาราษฎร์ไปทิศตะวันตก เมตร) และวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ข้ึน

จรดแยกถนนประชาราษฎร์ 2 เมตร ยาว 66 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน 10 

(ชุมชนหนองก็วล) บ่อ

33 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 725,000        ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

คสล. ซอยโชคปุมชัย จากแยก ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ยาว 122 เมตร (พ้ืนท่ีหักบ่อพักแล้ว 894 แล้วเสร็จร้อยละ ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ถนนเฉลียไวไปทางทิศใต้จรด ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 100 ข้ึน

สุดซอย 0.60 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

(ชุมชนหนองก็วล) จ้านวน่ 16 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 211,000        ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

คสล. ถนนเฉลียวไว ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เมตร ยาว 74.00 เมตร (พ้ืนท่ีผิวจราจร คสล.ประมาณ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

(ต่อจากถนนเดิม) 370 ตารางเมตร) ข้ึน

(ชุมชนหนองก็วล)

35 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม  142,500 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

ถนนเดิม (พ้ืนผิวจราจรประมาณ 250 ตารางเมตร) ข้ึน

(ถนนประชาอุทิศ)

(ชุมชนหนองก็วล)
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการขยายผิวจราจร คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก -ฝ่ังขวา ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 2,000,000     ขยายผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร ยาว 272 เมตร (พ้ืนท่ีหัก แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

พัก (ท้ังสองข้าง) ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า บ่อพักแล้ว 290 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า ข้ึน

(ถนนเฉลียวไว) สะดวกไม่ท่วมขัง คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 238 เมตร พร้อมบ่อ

(ชุมชนหนองก็วล) พัก คสล. จ้านวน 34 บ่อ

-ฝ่ังซาย ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร ยาว 272 เมตร (พ้ืนท่ีหัก

บ่อพักแล้ว 290 ตารางเมตร) และวางท่อระบายน้้า

คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 238 เมตร พร้อมบ่อ

พัก คสล. จ้านวน 34 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการขยายผิวจราจรา คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก -ฝ่ังทิศตะวันออก ขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 1,130,000     ขยายผิวจราจรา คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 212 เมตร (พ้ืนท่ีผิวจราจรหัก แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

พัก (ท้ัง 2 ข้าง) ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า บ่อพัก 185 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้้า คสล. ข้ึน

ซอยหาญณรงค์ เร่ิมจากถนน สะดวกไม่ท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 185 เมตร พร้อมบ่อพัก

เรียงทองไปทางทิศเหนือ คสล. จ้านวน 27 บ่อ

จรดซอยสาคเรศ -ฝ่ังตะวันตก ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

(ชุมชนหนองก็วล) กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร (พ้ืนท่ีผิวจราจรหัก

บ่อพัก 87 ตารางเมตร) พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน

13 บ่อ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการขยายผิวจราจร คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก -ฝ่ังทิศใต้ ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 1,754,000     ขยายผิวจราจร คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก ชุมชนหนองก็วล กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร (พ้ืนท่ีผิวจราจร แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมาก

พัก (ท้ังสองข้าง) ผู้ใช้ถนนและการระบายน้้า หักบ่อพัก 212 ตารางเมตร) พร้อมบ่อพัก คสล. ข้ึน

ถนนประชาอุทิศ เร่ิมจากแยก สะดวกไม่ท่วมขัง จ้านวน 31 บ่อ

ถนนเรียงทองไปทิศตะวันตก -ฝ่ังทิศเหนือ ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

(ชุมชนหนองก็วล) กว้าง 1.00 เมตร และวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด

Ø 0.60 เมตร ยาว 212 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

จ้านวน 31 บ่อ

39 โครงการปรับปรุงหอประชุม เพ่ือปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงหอประชุม กว้าง 24.00 ม. ยาว 40.00 ม. 161,530        ปรับปรุงหอประชุม นักเรียนมีสถานท่ีในการ ประชาคมระดับ กองช่าง

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ดีและ งานทาสีปูนเก่า สีน้้าอะครีลิค มีพ้ืนทาสีไม่น้อยกว่า แล้วเสร็จร้อยละ 100 ท้ากิจกรรมท่ีเหมาะสม ต้าบล

คาร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการท้า 400 ตารางเมตร งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

กิจกรรมต่าง ๆ 

รวม 39 โครงการ -            -            -            400,000    41,368,628   
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ

2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า เพ่ือให้การไหลเวียนของน ้า ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00-6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 344,800       ขุดลอกคลองส่งน ้า การไหลเวียนของน ้า ชุมชนบุเจก, กองช่าง

สะดวกและลดปัญหาน ้าท่วม ลึกเฉล่ียจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมีพื นท่ีปริมาตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 สะดวกและลดปัญหาน ้าท่วม บ้านสัมพันธ์

ขัง ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,100 ลูกบาศ์เมตร ขังได้ดีขึ น หมุ่ท่ี 7

รวม 1  โครงการ -            -            -            -            344,800      
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ด้านโครงสร้างพื นฐาน

การเกษตร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ท่ีจะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

- - - - - - - - - - - -

รวม   โครงการ -                -              -             -               
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกรองน ้าด่ืมสะอาด 50,000          ส้านักปลัดเทศบาล

จ้านวน  1  เคร่ือง 

(ราคาตามท้องตลาด)

50,000 0 0 0 0

180

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 47,200          กองคลัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 

เคร่ืองละ 47,200 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว มีคุณลักษณะ ดังน้ี 4,000            8,000            กองคลัง

1.เก้าอ้ีบุนวม

2.มีพนักพิง

3.มีท่ีพักแขนท้ังสองข้าง

4.ล้อเล่ือนปรับระดับได้

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

181

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 51,600          กองคลัง

ขนส่ง จ านวน 1 คัน

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 22,000          22,000          22,000          กองคลัง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษาภาคม 2563)

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 10,000          10,000          กองคลัง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษาภาคม 2563)

182

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500            2,500            2,500            กองคลัง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษาภาคม 2563)

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 15,000          กองคลัง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษาภาคม 2563)

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้รางเล่ือน จ านวน 2 หลัง 50,000          กองคลัง

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มี

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

54,000 0 146,300 34,500 34,500

183

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด (ขาว-ด า) 105,000        กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 

1.กระดานล่ืนพร้อมอุโมงค์ 3 ชุด 45,000          กองการศึกษา

2.กระดานล่ืนพร้อมชิงช้า 3 ชุด 30,000          

3.บ้านหลังใหญ่ 1 หลัง 30,000          

4.ม้าโยก 4 ตัว 12,000          

5.ชุดบ่อบุนวม 4 ตัว 20,000          

6.ชุดปีนป่ายสไลเดอร์ 120,000        

7.บล็อกทราย 16 ท่ีน่ัง 30,000          

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 40,800          กองการศึกษา

และขนส่ง

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง           19,200             9,600 กองการศึกษา

184

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย 407,000        กองการศึกษา

1.จอ Interactive Multimedia Display 

ขนาดหน้าไม่น้อยกว่า 75 น้ิว

2.STAND จอ Interactive Multimedia Display 

3.เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA

4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี Wifi)

5.ชุดเคร่ืองเสียง (พร้อมงานติดต้ังระบบภาพ  เสียง

และไฟฟ้า)

6.ไมโครโฟนแบบมีสาย

7.ล าโพงติดผนังแบบสองทางขนาด 10 น้ิว

8.โต๊ะครูผู้สอนอเนกประสงค์

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)

10.โปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 

Ansi Lumens

11.ขาแขวนโปรเจคเตอร์

185

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12.จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม

120 น้ิว

13.รีโมทควบคุมการท างานของจอ

14.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

15.สาย VGA ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

16.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

531,200 0 337,400 0 0

186

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000          59,000          59,000          59,000          59,000          กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

2 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000          19,000          19,000          19,000          19,000          กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

3 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1,375,000     1,375,000     1,375,000     กองการสาธารณ

ขนส่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 4,000 ซีซี สุขและส่ิงแวดล้อม

หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่่ากว่า 105 กิโลวัตต์

4 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน ่าแบบหอยโข่ง  เคร่ืองยนต์เบนซิน 17,800          17,800          17,800          กองการสาธารณ

สูบน ่าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า สุขและส่ิงแวดล้อม

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยยนต์ ขนาด 12 น้ิว           15,000           15,000           15,000 กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

187

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ีแบบล้อลาก ขนาด 15 นิ ว 10,000          10,000          10,000          กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

7 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง 3,000,000     3,000,000     3,000,000     กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

8 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้บอร์ดประชาสัมพันธ์ในอาคาร 50,000          50,000          50,000          กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

9 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 2,400,000     2,400,000     2,400,000     กองการสาธารณ

ขนส่ง สุขและส่ิงแวดล้อม

10 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ป๊ัมแช่ไดโว่ 10,000          10,000          10,000          กองการสาธารณ

สุขและส่ิงแวดล้อม

6,955,800 78,000 6,955,800 78,000 6,955,800

188

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองส ารองไฟ 3,000            3,000            3,000            3,000            กองช่าง

อิเล็กทรอนิกส์

2 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,600            9,600            กองช่าง

3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองย่อยก่ิงไม้ขนาด 3 น้ิว 250,000        กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

4 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 11,800          กองช่าง

5 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        กองช่าง

(จ านวนปีละ 4 หลัง)

6 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าใบคลุมเต็นท์ 60,000          60,000          60,000          60,000          60,000          กองช่าง

(จ านวนปีละ 4 หลัง)
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,500            5,500            5,500            กองช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ (จ านวนปีละ 1 เคร่ือง)

8 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน (PC) 23,000          23,000          23,000          23,000          กองช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ (จ านวนปีละ 1 เคร่ือง)

160,000 453,300 191,500 201,100 195,600

190

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า ขนาด 2 หุน 1,700            1,700            1,700            กองช่าง

(จ านวนปีละ 1 เคร่ือง)

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงาน หินเจียร ขนาด 4 น้ิว 2,500            2,500            2,500            กองช่าง

(จ านวนปีละ 1 เคร่ือง)

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะ 12,500          12,500          12,500          กองช่าง

(จ านวนปีละ 1 เคร่ือง)

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุกน้ าขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร 3,000,000     กองช่าง

ขนส่ง จ านวน 1 คัน

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ลูกบาตรเมตร 1,980,000     กองช่าง

ขนส่ง 210 แรงม้า 

จ านวน 1 คัน
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 4,000,000     กองช่าง

จ านวน 1 คัน

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 18 น้ิว 27,900          กองช่าง

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน หินเจียร ขนาด 7 น้ิว 6,300            กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก ขนาด 14 น้ิว 15,000          กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจาะคอนกรีต 27,000          กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

192

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าไร้สาย 95v 2,500            กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก 3,500            กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

36,700 1,995,000 7,020,200 16,700 43,700

193

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ประตูน ้าขนาด  4 นิ วและขนาด  6 นิ ว 35,000          35,000          35,000          35,000          35,000          กองการประปา

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 ชุด 10,000          10,000          10,000          กองการประปา

3 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้า 9,500            9,500            9,500            กองการประปา

4 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองสกัดคอนกรีต 35,000          35,000          กองการประปา

5 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน ้า  1  ชุด 32,000          กองการประปา

การแพทย์

6 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุกดีเซล (แบบ CAP) จ้านวน 1 คัน 800,000        กองการประปา

ขนส่ง

194

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แรง และขนาด 30 แรง 75,000          75,000          75,000          75,000          75,000          กองการประปา

8 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เช็ควาล์ว (กันกลับ) ขนาด 6 นิ ว และขนาด 8 นิ ว 45,000          45,000          45,000          45,000          45,000          กองการประปา

9 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แอร์วาล์ว ขนาด 2 นิ ว จ้านวน 5 ตัว 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        กองการประปา

10 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ เหล็กขนาด 4 นิ ว ขนาด 6 นิ ว 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        กองการประปา

399,500 1,165,000 441,500 374,500 355,000

195

รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

ส่วนท่ีส่วนท่ี  44  
 

 
 

 
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด  ๖  ข้อ  2๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

คณะกรรมการฯ  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 
กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   

ข้อ  2๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

การติดตามและประเมนิผล 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

(1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่าย  และ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือด าเนินการติดตามและประเมินผล  รายงาน 

ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิน่  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ข้อ  31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผน 
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่   ดังนั้นในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติด 
ตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และใน
การประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๑๐.3/ว  2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 



198 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
 
 2.  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
 ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้  
  (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง  
เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  จ านวน  3  คะแนน 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  
ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  และช่วงอายุและจ านวนประชากร  ฯลฯ  จ านวน 2 คะแนน 
  (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การ
สังคมสงเคราะห์  ฯลฯ  จ านวน  2  คะแนน 
  (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  
โทรศัพท ์ ฯลฯ  จ านวน  2  คะแนน 
  (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การ
ท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน  ฯลฯ  จ านวน  2  คะแนน 
  (6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  จ านวน  2  คะแนน 
  (7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ป่าไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
ฯลฯ  จ านวน  2  คะแนน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

  (8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.   
จ านวน  2 คะแนน 
  (9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  รว่มแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  3  คะแนน 
 
 2.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  
Thailand 4.0  จ านวน  5  คะแนน 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้   
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คะแนน 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน   
อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น  
จ านวน  3  คะแนน 

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม 
ทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 
จ านวน  3  คะแนน 

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่ 
เกิดข้ึน  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  จ านวน  3  คะแนน 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength  (จุดแข็ง)    
W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และ  T-Threat  (อุปสรรค)  จ านวน  3  คะแนน 
 2.3  ยุทธศาสตร์  60  คะแนน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ 

ท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  Thailand  
4.0  10  คะแนน 

(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม   
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  
ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 4.0  10  คะแนน 
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(2)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และ  Thailand 4.0  10  คะแนน   

(3)  วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง 
อนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  5  คะแนน 

(4)  กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  
5  คะแนน 

(5)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์จะเกิดข้ึน  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  5  คะแนน 
 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  5  
คะแนน 
 (8)  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว  5  คะแนน 
 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand  
4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  คะแนน 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   
     มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
       ได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80 คะแนน) 
 2.  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  เป็นการวิเคราะห์กรอบจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้วิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  10  คะแนน 
 2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
  1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวน
โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
  2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ  
(Quantitative) 
 2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
  1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง  คงทนถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ  
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ  
(Qualitative) 
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 2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
  1)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/  Global  Demand/Trend  หรือหลักการบูรณาการ  (Integration)  กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
  2)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 
 2.5  โครงการพัฒนา  60  คะแนน 
 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  5  คะแนน 
  2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clearobjective)  โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  5  คะแนน 
    3)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน  และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  5  คะแนน 
  4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20  ปี  โครงการสอดคล้องกับ  (1)  ความ
มั่นคง  (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4)  การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6)  
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  5  คะแนน 
  5)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  โดย  (1)  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (2)  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (3)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (4)  ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579  (5)  ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับหลักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพด  (3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง  (5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (6)  การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  5  คะแนน 
  6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย  
ได้มากเช่น  (1)  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3)  เปลี่ยน
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จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริหารมากข้ึน  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิด
สร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
เช่น  ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ  5  คะแนน 
  7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน  5  คะแนน 
  8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนภายใต้
หลักประรัฐ  เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5  คะแนน 
  9)  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการ
พัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  5  ประการในการจัดท าโครงการ  ได้แก่  (1)  ความประหยัด  (Economy)  (2)  
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (3)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  (4)  ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่น  น าไปสู่ความยุติธรรม  (Equity)  (5)  ความโปร่งใส  (Transparency)  5  คะแนน 
  10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพ่ือการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  5  คะแนน 
  11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการ
ก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance  Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอก
ประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึน  สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ)  5  
คะแนน 
  12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (1)  มีความเป็นไปได้และความมี
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ  (2)  วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3)  ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  5  คะแนน 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ในปี 2563 ที่ผ่านมา) 
  1.  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   

     จ านวน  30,000  บาท   
  2.  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  จ านวน  5,293,700  บาท 
  3.  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  จ านวน  920,800 บาท 
  4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จ านวน  200,000  บาท 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

  5.  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  จ านวน  140,000  บาท 
  6.  อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอปราสาทตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ 

     ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ า 
     งบประมาณ 2563  จ านวน  7,200  บาท 

  7.  อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท  จ านวน  20,000  บาท 
  8.  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้  จ านวน  6,800  บาท 
  9.  โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีระบบ GIS  จ านวน  180,000  บาท 
  10.  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  63,000  บาท 
  11.  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  จ านวน  15,800  บาท 
  12.  โครงการเปิดโลกความฝันของหนู  จ านวน  47,693  บาท  จ านวน  47,693  บาท 
  13.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  601,251  บาท 
  14.  อุดหนุนโรงเรียนปราสาทตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนภายใน 

       เขตเทศบาล  จ านวน  886,000  บาท 
  15.  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ 
                            โรงเรยีนภายในเขตเทศบาล  จ านวน  3,978,000  บาท 
  16.  โครงการกังแอนรวมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ  18,500  บาท 
  17.  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน  51,600  บาท 
  18.  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ านวน  88,367  บาท 
  19.  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลแบบเชิงรุกในเขตเทศบาล   
                            จ านวน  26,000  บาท 
  20.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  97,150  บาท   
  21.  โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  จ านวน  11,243  บาท 
  22.  โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ  จ านวน  10,120  บาท 
  23.  โครงการประเพณีลอยกระทง  จ านวน  289,698.15  บาท 
  24.  อุดหนุนงบประมาณส าหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น   
                            จ านวน  30,000  บาท 
  25.  โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองกังแอน  จ านวน  250,000  บาท   
  26.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง  Para AsPhaltic concrete     
                            ถนนสุขาภิบาล  23  จ านวน  950,000  บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  14,212,922.15  บาท   
 
ครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป 
   1.  จัดซื้อตู้เหล็ก  2  บาน  (มอก.)  จ านวน  11,000  บาท   
   2.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1  
                                    (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จ านวน  44,000  บาท   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

   3.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
     จ านวน  4,300  บาท   

   4.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที)   
     จ านวน  8,900  บาท   

   5.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  จ านวน  5,000  บาท   
งานบริหารงานคลัง 
6.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  1   

                                    (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  จ านวน  22,000  บาท   
7.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า       
     19  นิ้ว)  จ านวน  60,000  บาท   

   8.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)   
          จ านวน  12,900  บาท 
   9.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  800 AV  จ านวน  7,500  บาท   

แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   9.  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  16,200  บาท   
   10.  จัดซื้อโต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม  18  ที่นั่ง  จ านวน  18,000  บาท   
   11.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  จ านวน  22,000  บาท   
   12.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  2,500  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
   13.  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  59,000  บาท   
   14.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  44,000  บาท   
   15.  เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  11,600  บาท   

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
16.  จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  8,000  บาท   
17.  จัดซื้อรถจักรยานยนต์  จ านวน  40,800  บาท   
18.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  36,400  บาท   
19.  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  19,000  บาท   
20.  จัดซื้อล้อวัดระยะ  จ านวน  6,750  บาท   
21.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  จ านวน  44,000  บาท   
22.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จ านวน  4,300  บาท   
23.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  จ านวน  5,000  บาท   
24.  จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์  จ านวน  1,400  บาท   
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
25.  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  18,400  บาท   
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  532,950  บาท  

รวมจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม   
2562  ถึงเดือน  30  กันยายน  2563  จ านวน  26  โครงการ  รวมเป็นเงินจ านวน  14,212,922.15  บาท  
และจัดซื้อครุภัณฑ์  จ านวน  25  รายการ  เป็นเงินจ านวน  532,950  บาท  ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้งหมด  111  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.42 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง น้ าท่วม อัคคีภัยที่
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่   เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ  บรรจุแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที  

๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  ทีเ่กิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิตประชาชนและสัตว์ต่างๆ  
ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ  เท้า  ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ เด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  โรคโควิด-
2019  และโรคปากเท้าเปื่อยที่เกิดในสัตว์  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ  ฝึกอบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นทีร่ะงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา  

๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  ระดับการศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย  มีหนี้สินเยอะ
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ให้กับเด็กนักเรียน  

๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบลในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด  
แต่เพ่ือเป็นการป้องกันมีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชน
ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เส้นทางการ
คมนาคมบางแห่งผิวจราจรขรุขระ  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  การ
คมนาคมล่าช้า  แนวทางการแก้ไขจัดท าแผนงานโครงการก่อสร้างถนน  หรือพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น  

6)  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหา
เงินเพ่ือเลี้ยงปากท้องของตนเองและครอบครัวก่อน  รวมถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน  เป็นต้น  

ดังนั้นการสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm)  ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่ พ่ึง แห่งตน” 
และ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ควรเป็นสิ่งส าคัญท่ีเทศบาลควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

 



207 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าท่ีสามารถด าเนินการได้  
2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
3) เทศบาลต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ 

แตล่ะดา้นที่จะต้องด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ที่มีแนวโน้มเพ่ิม
จ านวนขึ้นทุกปี  (ค านึงถึงสถานะทางการคลังตนเป็นหลัก) 

4)  เทศบาลต าบลควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนก่อนเข้าด าเนินการโครงการก่อสร้างภายในพ้ืนที่  เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน 

5)  เทศบาลต าบลควรเน้นการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาต าบลในด้านต่างๆ เชน่ การมีส่วนรว่มในการ
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

6)  เทศบาลต าบลควรส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  

การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ  ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง  การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง  เป็นต้น 

ในอนาคตอ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท.  ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น  2  กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)  ดังนั้น  ผู้ที่จะปฏิบัติงานในเทศบาล  
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง  ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  ทุกฝ่ายควรต้อง
รู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน  เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม  ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น  ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย  ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Agent)  อย่างแท้จริง 
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การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี  ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆ  ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา  ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เช่น  ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี  เสื้อกันหนาว
ฟรี  และของฟรีอ่ืนๆ  จาก อปท.  เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจก
ของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัย  การพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน 
เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน  กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี  ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต  ดังนั้น  บุคลากรในเทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน   
ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆ  กันได้หมด  การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ต่อต้าน  และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า  เช่น  การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร  เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ  มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน  ซึ่งพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ  ทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า  ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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