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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
รูปวงกลม้ตอนกลางมีสระน้้าที่ใสสะอาด้มีดอกบัวขึ้นเรียงรายรอบสระน้้า้มีปลาอาศัยอยู่้ที่ริมสระน้้ามีตน
มะขามป้อมสามตนพันเกี่ยวรัดรอยเป็นตนเดียวกัน้ขางหลังตนมะขามป้อมเป็นทุ่งนาและพื้นที่ป่าไม้สื่อความหมาย
ดังนี้
“กันตวจระมวล”้้
เป็นตนมะขามป้อมสามตนพันเกี่ยวรัดรอยเป็นตนเดียวกัน้้
“กันตวจ”้้
เป็นค้าภาษาเขมร้้
หมายถึงตนมะขามป้อม้้
“ระมวล”้้
เป็นภาษาเขมร้้
หมายถึง้้การเกี่ยวพันรอยรัด้้
สระน้ำมีปลำอำศัยอยู่ หมายถึง้้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
สระน้ำมีดอกบัวเรียงรำย หมายถึง้้ความเจริญงอกงามของวัฒนธรรม้ประเพณีของชาวต้าบล
กันตวจระมวล
ทุ่งนำและป่ำไม้
หมายถึง้้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลกันตวจระมวลประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง
เป็นอาชีพหลัก

1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล
“เทศบำลต้ำบลกันตวจระมวล” ไดรับการยกฐานะจาก้“องค์การบริหารส่วนตาบลกันตวจระมวล”้้ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย้เรื่อง้้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลกันตวจระมวล้้อ้าเภอปราสาท้้จังหวัดสุรินทร์้้
เป็นเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้้ประกาศ้้ณ้้วันที่้้29้้กรกฎาคม้้2552้้โดยมีผลตั้งแต่ว ันที่้้31้กรกฎาคม้้
2552้้เป็นตนไป้
เทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้้ตั้งอยู่ในอ้าเภอปราสาท้จังหวัดสุรินทร์้อยู่ทางทิศตะวันออกของ
อ้าเภอปราสาท้้เทศบาลต้าบลกัน ตวจระมวล้้ตั้งอยู่้้หมู่ที่้้1้้ต้าบลกันตวจระมวล้้อ้าเภอปราสาท้้จังหวัด
สุรินทร์้้ห่างจากอ้าเภอปราสาทประมาณ้้17้้กิโลเมตร้และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ้้46้้กิโลเมตร มีเขต
ติดกับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น้้ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้า | 2
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

หมู่ที่้6้บานโคกเพชร้ติดกับต้าบลโคกยาง้อ้าเภอปราสาท
หมู่ที่้7้บานโสนและหมู่ที่้8้บานถนนชัย้ติดกับต้าบลโคกตะเคียน้อ้าเภอกาบเชิง
หมู่ที่้2้บานสระ้หมู่ที่้5้บานตาแจ๊ต้และหมู่ที่้7้บานโสน
ติดกับต้าบลบานไทร้้อ้าเภอปราสาท
หมู่ที่้1้้บานกันตวจระมวล้้หมู่ที่้้8้้บานถนนชัย้้และหมู่ที่้6้บานโคกเพชร้้
ติดกับ้้ต้าบลตาเบา้้อ้าเภอปราสาท

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้้มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง้ลักษณะดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย้้พื้นที่ประมาณรอยละ้80้ของพื้นที่ส่วนใหญ่ใชประกอบการเกษตร้ท้านา้โดยมีแหล่งน้้าธรรมชาติเสน
ส้าคัญไหลผ่าน้้คือ้้หวยจะแกซีเปรื๊อด้้และหวยระกา ส่วนสภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้มีลักษณะภูมิอากาศ้๓้ฤดู้้ฤดูหนาว้้เริ่มตนประมาณกลางเดือน
ตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนฤดูรอน้้เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม้ฤดูฝน้้เริ่มตน
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน้อุณหภูมิ้้โดยเฉลี่ยอุณหภูมิตลอดทั้งปี้้27.0้องศาเซลเซียส้้
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน้ดินเหนียว้พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกขาว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
้้้้้้้้้้
มีแหล่งน้้าธรรมชาติไหลผ่านไดแก่้้ล้าหวยโตง้้หวยจะแกซีเปรื๊อด้้หนองน้้าปันเลี้ยะอันซอง้
หวยเทียน้หวยระกา้
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
มีป่าไมธรรมชาติ้ไดแก่้ป่าปันเลี๊ยะอันซอง้ป่าท้าเลหนองสาม้ป่าสาธารณะประโยชน์บานโคกเพชร้
(บานโคกละลม)้
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
้้้้้้ตามเขตลักษณะการปกครองทองที่้้จ้านวน 8 หมู่บาน และ้บานฝาก้จ้านวน้4้หมู่บาน
้้้้้้ต้าบลกันตวจระมวล้้ประกอบดวย้้หมู่้1้บานกันตวจระมวล้หมู่้2้บานสระ้หมู่้3้บานตาแกว้
หมู่้4้บานท้านบ้หมู่้5้บานตาแจ๊ต้หมู่้6้บานโคกเพชร้หมู่้7้บานโสน้หมู่้8้ถนนชัย้และบานฝาก้4้หมู่บาน้
ไดแก่้บานโคกหลัก้บานโคกละลม้บานโคกสยา้และบานเกาะทม
ตารางแสดงจ้านวนก้านัน,้ผูใหญ่บาน,้ของเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล
หมู่ที่
บ้าน
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1 กันตวจระมวล
นายบุญนาค้้สืบสันต์
ก้านันต้าบลกันตวจระมวล
นางวรรณทา้้บุญสม
สารวัตรก้านัน
นายส้าเริง้้แรงจบ
สารวัตรก้านัน
นางประยอง้หงษ์อินทร์
ผูช่วยผูใหญ่บาน
นายอิทธิกร้้หมั่นดี
ผูช่วยผูใหญ่บาน
2 สระ
นางมนัญชยา้้เป็นตามวา
ผูใหญ่บาน
นายประเทือง้้อุ่นศรี
ผูช่วยผูใหญ่บาน
นางกัญญาวีร์้้สะอาดเอี่ยม
ผูช่วยผูใหญ่บาน

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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หมู่ที่
บ้าน
3 ตาแกว

4

ท้านบ

5

ตาแจ๊ต

6

โคกเพชร

7

โสน

8

ถนนชัย

ชื่อ – นามสกุล
นายทวีศักดิ์้้แรงจบ
นางส้าอาง้้แรงจบ
นายรังสรรค์้้สมานทอง
นายเสมือย้้เสาศรี
นายประเสริฐ้้มั่นใจ
นางพิกุล้้ภาคตอน
นายกิตติธัช้้มัทธุรี
นายวิสิทธิ์้้ศรีนอย
นายไล้้ศิลป์ชัย
นายพิทักษ์้บุญทน
นายไพรวัน้้วิโรจน์รัตน์
นางเนาวรัตน์้้กะชิรัมย์
นายกฤษดา้้เหมาเหมาะดี
นายจิรพัฒน์้ส่องาม
นายโสภณ้้สุดแสนฉุน
นายวิโรจน์้้เขียนดี
นายฤกษ์ชัย้้ดีออม
นางชุติกาญจน์้้ยิ่งใจกลา
นายธีรพล้้ยิ่งรุ่งเรือง

ตาแหน่ง
ผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน
ผูช่วยผูใหญ่บาน

2.2 การเลือกตั้ง
เดิมเทศบาลไดแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต้าบลกันตวจระมวล้ทั้งเขตเทศบาล้เป็น้1้เขต
เลือกตั้ง้และสมาชิกสภาเทศบาล้ออกเป็น้2้เขต้ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ้บานกันตวจระมวล้บานโคกเพชร้บานสระ้บานตาแจ๊ต้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย บานตาแกว้บานท้านบ้บานโสน้บานถนนชัย
้้้้ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง้และประชาชนใน
เขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริห ารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล้เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด้าเนินงานต่างๆ้เช่น้การจัดเวทีประชาคมในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล้เวทีประชาคมจัดท้าเทศบัญญัติที่ไม่ใช่
งบประมาณประจ้าปี้เวทีประชาคมขุดลอกสระน้้าต่างๆ้ฯลฯ
้้้้นางสุวรรณี้้โชติสิรินันท์้้นายกเทศมนตรีต้าบลกันตวจระมวล
้้้้นางส้าลี้้ศุภมาตร์้้
รองนายกเทศมนตรีต้าบลกันตวจระมวล
้้้้นายจรูญ้้บุญสม
รองนายกเทศมนตรีต้าบลกันตวจระมวล
้้้้นายกษมา้มัดทุรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลกันตวจระมวล
้้้้นายณัฐภัทร้้สืบสันต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลกันตวจระมวล
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561

ประชากรชาย
2,811
2,818
2,815

ประชากรหญิง
2,893
2,894
2,874

ประชากรรวม
5,704
5,712
5,589

จานวนครัวเรือน
1,519
1,536
1,549

กราฟแสดงจานวนประชากร พ.ศ.2559 - 2561
6000
5000
4000
ปี 59
ปี 60
ปี 61

3000
2000
1000
0

ชาย

หญิง

รวม

คร ัวเรือน

(ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ประชากร
เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี
อายุ 18 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

ประชากรชาย
ประชากรหญิง
606
604
1,858
1,801
375
413
2,839
2,818
(ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

รวมประชากร
1,210
3,659
788
5,657

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปี 2562
จ้านวนประชากรในเขตเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้นจ้านวน ้5,668 คน้
แยกเป็นชาย 2,801 คน เป็นหญิง 2,867 คน 1,551 ครัวเรือน้(ขอมูล้ณ้เดือนกุมภาพันธ์้2562)
จานวนประชากร
ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1้ หมู่ที่้1้บานกันตวจระมวล
238
437
448
885
2 หมู่ที่้2้บานสระ
182
341
328
669
3 หมู่ที่้3้บานตาแกว
183
338
358
696
4 หมู่ที่้4้บานท้านบ
202
359
364
706
5 หมู่ที่้5้บานตาแจ๊ต
171
294
314
608
6 หมู่ที่้6้บานโคกเพชร
180
352
358
710
7 หมู่ที่้7้บานโสน
227
397
419
816
8 หมู่ที่้8้บานถนนชัย
168
295
283
578
รวม
1,551
2,801
2,867
5,668
(ที่มา้: ส้านักทะเบียนทองถิ่น้อ้าเภอปราสาท้ขอมูล้ณ้้28้กุมภาพันธ์้พ.ศ.2562)
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา มีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้ดังนี้
ล้าดับที่
สถานศึกษา
จ้านวนนักเรียน (คน) จ้านวนครูผูสอน (คน)
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานสระ
8
5
2
โรงเรียนอนุบาลกันตวจระมวล
123
8
3
โรงเรียนกันทราราม้(นุ่นศึกษาคาร)
205
12
4
โรงเรียนบานท้านบ
129
9
5
โรงเรียนไทรแกววิทยา้
316
25
(ขอมูล้:้ณ้้เดือนมิถุนายน้พ.ศ.2562)
แหล่งความรู้ของชุมชน
(1) การจัดเวทีชาวบาน/ผูน้าชุมชน
(2) การฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน
(3) แหล่งเรียนรูบานกันตวจระมวล
(4) เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
(5) รายการวิทยุ/โทรทัศน์/อินเตอร์เน็ต
(6) ศูนย์การเรียนรูไอซีทีชุมชนต้าบลกันตวจระมวล

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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4.2 สาธารณสุข
จากการส้ารวจขอมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี้มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง้โรคที่มักเกิดกับประชากรในชุมชน้ไดแก่้โรคความดัน้เบาหวาน้โรคไขเลือดออก้โรคมือ-ปาก-เทา้ในเด็ก
และอื่นๆ้คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ้าปี้การแกไขปัญหา้คือ้เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลกันตวจระมวล้ไดจัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ใหชุมชนเห็ นความส้าคัญในการแกไขปัญหา
สุขภาพ้ประชาชนใหความร่วมมือเป็นอย่างดี
ภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกันตวจระมวล 1 แห่ง
โครงสรางการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกันตวจระมวล

ตารางแสดง 5 อันดับโรคติดต่อในชุมชน 2 ปีย้อนหลัง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โรค
ไขหวัดใหญ่
ไขเลือดออก
มือเทาปาก
เห็ดพิษ
อีสุกอีใส
หนองใน
สครัฟไทฟัส
อื่น้ๆ
รวม

ปี พ.ศ.
2560
47
24
8
3
2
2
1
1
87

2561
15
16
3
2
21
2
1
5
65

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ตารางแสดง การดาเนินงานของ กองทุน สปสช. เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ 2561

ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก้
2 โครงการก้าจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดลอมป้องกันโรคไขเลื อดออก้
หมู่ที่้2้บานสระ
3 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดโรค
4 โครงการสรางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
5 โครงการเยาวชนกันตวจระมวลรุ่นใหม่้ใส่ใจสุขภาพ
6 โครงการผูสูงวัยกันตวจระมวล้ฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก
7 โครงการหญิงกันตวจระมวลแกมแดง้เด็กกันตวจระมวลแกมใส้
เติบโตสมวัย
8 โครงการผู ประกอบการใฝ่ รู ้สู่ ร านช้ า คุ ณ ภาพ้อย.น อยใส่ ใ จ
มาตรฐานงานคุมครองผูบริโภค
9 โครงการสรางเสริมก้าลังใจในการดูแลสุขภาพผูป่วยเบาหวาน
10 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป่วยแบบประคับประคองต้าบล
กันตวจระมวล
11 โครงการเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมอง้หลอดเลือดหั วใจ้ตา้ไต้
และเทา
12 โครงการกันตวจระมวล้ร่วมมือร่วมใจตานภัยไขเลือดออก
13 โครงการจัดบริการการแพทย์แผนไทย้ในสถานบริการ
14 โครงการก้าจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดลอมป้องกันโรคไขเลือดออก้
หมู่ที่้1้บานกันตวจระมวล
15 โครงการปั่นจักรยานสรางเสริมสุขภาพ
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท้างาน
17 โครงการชุมชนน่าอยู่น่ามองป้องกันไขเลือดออก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ การอนุมัติ

การดาเนินงาน

20,000
26,300

อนุมัติ
อนุมัติ

ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว

23,000
26,300
13,090
24,500
9,500

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว

15,815

อนุมัติ

ด้าเนินการแลว

18,000
16,100

อนุมัติ
อนุมัติ

ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว

24,740

อนุมัติ

ด้าเนินการแลว

47,360
84,480
26,150

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว
ด้าเนินการแลว

12,500
21,500
18,500

อนุมัติ
ด้าเนินการแลว
อนุมัติ
ด้าเนินการแลว
อนุมัติ
ด้าเนินการแลว
427,835 บาท

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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4.3 อาชญากรรม
เทศบาลไม่ มี เหตุ อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น ้แต่ มี เหตุ ก ารณ์ ลั ก ขโมยทรัพ ย์ สิ น ของประชาชน้ซึ่ งเทศบาลก็ ได
ด้าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว้วิธีการแกปัญหาของเทศบาลที่สามารถด้าเนินการไดตามอ้านาจหนาที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัด้คือ้การติดตั้งกลองวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ้(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)้ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก้รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ้จุดบริการ้ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด หลายวันเพื่ออ้านวย
ความสะดวกใหกับประชาชน้แต่ปัญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเป็นอย่างมากที่พบเป็นประจ้าคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่น้โดยเฉพาะในสถานที่ที่จัดใหมีมหรสพ้การแกไขปัญหา้คือ้การขอความร่วมมือไปยังผูน้าชุมชน้การ
ขอก้าลังจากต้ารวจ้อปพร.้เพื่อระงับเหตุไม่ให เกิดความรุนแรง้ยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันยังพบเห็นไดทั่วไป้ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย้รวมทั้งการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธี
ที่จะแกไขปัญหาใหประชาชนต่อไปตามอ้านาจหนาที่ที่สามารถด้าเนินการได
4.3 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด้ในชุมชนของเทศบาล้การแกไขปัญหาของเทศบาลสามารถท้าไดเฉพาะตามอ้านาจหนาที่
เท่านั้น้เช่น้การรณรงค์้การประชาสัมพันธ์้การแจงเบาะแส้การจัดอบรมใหความรู้ถานอกเหนือจากอ้านาจหนาที่้
เป็นเรื่องของอ้าเภอหรือต้ารวจแลวแต่กรณี้ในเขตเทศบาลมีผูติดยาเสพติด้และผูคาเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่านอย้
เหตุผลเนื่องมาจาก้ไดรับความร่วมมือจากผูน้า้ประชาชน้ที่ช่วยสอดส่องดูแลเอาใจใส่้เป็นประจ้า
4.4 การสังคมสงเคราะห์
้้้้้้้้้้เทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้ไดมีด้าเนินการดานสังคมสงเคราะห์้ดังนี้
1. ด้าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ้ผูพิการ้และผูป่วยเอดส์้
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการท้าบัตรผูพิการ
4. ด้าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูยากจน้ยากไร้รายไดนอย้และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง้
7. ประสานการใหความช่วยเหลือของจังหวัด้อ้าเภอ้หน่วยงานต่างๆ้ที่ใหการสนับสนุน
8. จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ้
ตารางการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ประเภท
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ
เงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์

จานวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ราย)
823
191
17

จานวนเงิน (บาท)/ปี
6,922,800
2,121,600
120,000

(ขอมูล้้ณ้้เดือนมิถุนายน้้2562)
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
้้้้้้้้้้้้้้้้้ 1.้มีทางหลวงจ้านวน้้1้้สาย้้คือ้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้้24้(โชคชัย้–้เดชอุดม)
2. ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของทองถิ่น้มีจ้านวน้98้สาย
5.2 การไฟฟ้า
้ การขยายเขตไฟฟ้า้ปัจจุบันมีไฟฟ้าใชทุกครัวเรือน้คิดเป็น้100้เปอร์เซ็นต์้ปัญหาคือไฟฟ้ าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด้าเนินการไดครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด้เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการให
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ้เทศบาลจึงไม่สามารถด้าเนินการไดเช่นเดียวกับถนน้การแกปัญหาคือ้
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ้ฝ่าย้เพื่อที่จะท้าความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่้และวิธีการที่จะด้าเนินการว่าจะ
แกไขอย่างไร้ทั้งนี้้เทศบาลไดด้าเนินการประชาสัมพันธ์ใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อจะไดช่วยกันแกปัญหา
ใหกับชุมชน
5.3 การประปา
ปัจจุบันมีน้าประปาใชทุกครัวเรือน้คิดเป็น้100้เปอร์เซ็นต์้และมีน้าใชตลอดทั้งปี้ มีระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่้3้แห่ง้้และระบบประปาบาดาล้7้แห่ง
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บาน้ใชโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
1.้ที่ท้าการไปรษณีย์ทใี่ กลที่สุด้ไดแก่้ไปรษณีย์ปราสาท้ตั้งอยู่้ต้าบลกังแอน้อ้าเภอปราสาท้
จังหวัดสุรินทร์้ห่างจากต้าบลกันตวจระมวล้ประมาณ้17 กิโลเมตร
2.้มีบริการขนส่งเอกชน้1้แห่ง้(Kerry Exprees)

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ต้าบลกันตวจระมวล้เป็นสังคมเกษตร้มีวิถีชีวิตแบบชาวบาน้มีความเรียบง่ายในการใชชีวิตอย่าง
พอเพียง้สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่้ประมาณรอยละ้80้ประกอบอาชีพท้านา้ส่วนที่เหลือ้ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว้คาขาย้เลี้ยงสัตว์้รับจาง้และรับราชการ้เมื่อว่างจากฤดูกาลท้านาแลวก็จะประกอบอาชีพเสริม้บางส่วนไป
รับจางงานนอกหมู่บาน้เช่น้ก่อสราง้ช่างไม้ช่างปูน้และมีอาชีพเสริมในชุมชน้ไดแก่้คาขายผลผลิตทางการเกษตร้
6.2 การประมง
ในเขตเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้ไม่มกี ารท้าการประมง
6.3 การปศุสัตว์
ต้าบลกันตวจระมวล้มีการปศุสั ตว์้คือ้การเลี้ยงโค้กระบือ้เลี้ ยงสุ กร้ไก่้สุนั ข้และแมว้ในทุ ก
หมู่บานของต้าบลกันตวจระมวล้อ้าเภอปราสาท้จังหวัดสุรินทร์
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6.4 การบริการ
1.้มีรานบริการท้าผม้เสริมสวย้พื้นที่้บานสระหมู่ที่้2 บานตาแกว้หมู่ที่้3 และบานโสน้หมู่ที่้7
2.้มีหอพัก้จ้านวน้1้แห่ง
3.้มีรานอาหาร้จ้านวน้10้แห่ง้ไดแก่้รานอาหารตามสั่ง้รานก๋วยเตี๋ยว้รานสมต้า
4.้มีสถานีบริการน้้ามัน้้จ้านวน้้4้้แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหเกิดในชุมชน้การพัฒ นาพื้นที่
สาธารณะ้สวนสุขภาพ้ส้าหรับใหประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ้ออกก้าลังกาย้การจัดงานประเพณีต่างๆ้เช่นประเพณี
ลอยกระทง้้ประเพณี วัน สงกรานต์้ประเพณีแห่ เทียนเขาพรรษา้สื บสานงานประเพณีทองถิ่น้และนอกจากนี้้มี
หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านกันตวจระมวล้ที่เป็นแหล่งเรียนรูชุมชน้และมีคณะมาศึกษาดูงานใน
ชุมชนเป็นจ้านวนมาก้ท้าใหชุมชนเกิดรายไดจากการจ้าหน่ายสินคาชุมชน
การท่องเที่ยวในชุมชนกันตวจระมวล้้"โฮมสเตย์้นวัตวิถีบานกันตวจระมวล้" เป็นการท่องเที่ยว
เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรูแหล่ งเรีย นรู ในต้าบลกันตวจระมวล้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์้ชุมชนหรือคนใน
ทองถิ่น้เป็นเจาของทรัพยากรการท่ องเที่ยว้วัฒนธรรมทองถิ่น้และวิถีชีวิต้ชุมชนเขามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์้
และจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน้และส่งเสริมใหท่องเที่ยวเป็นรายไดเสริมของชุมชน้เมื่อมีนักท่องเที่ยว
หรือแขกมาเยี่ยมเยือน้ชุมชนตอนรับและใหบริการแก่นักท่องเที่ยว้โดยใชบานตนเองเป็นโฮมสเตย์้้(Home Stay)้
นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจาของบาน้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรทองถิ่น้และวิถีชีวิต้พรอมทั้งจัดที่พักและอาหาร้
เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่เทศบาลต้าบลกันตวจระมวลมาพัฒนาชุมชน้โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอปราสาท้ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วม้และไดรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวท้าใหคนใน
ชุมชนร่วมคิด้ร่วมท้างานร่วมกัน้สรางความเขมแข็งของคนในชุมชน้จนเกิดความรักใคร่้สามัคคีกันในชุมชน
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กรำบสักกำระหลวงปู่จุก จันโท
พระผูมีวาจาศักดิ์ ้มีประวัติดานอภินิหารคาถาอาคม้หลบเหลี่ยมโจร้้และมีวาจาศักดิ์สิทธิ์้ท่านศึกษาวิชา
จากประเทศกัมพูชา้

6.6 อุตสาหกรรม
ต้าบลกันตวจระมวล้อ้าเภอปราสาท้จังหวัดสุรินทร์้ไม่มอี ุตสาหกรรมในพื้นที่
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การประกอบอาชีพ ส่ วนใหญ่ ของประชาชน้ไดแก่ ้อาชีพ เกษตรกรรม้รับ จางทั่ว ไป้คาขาย้รับราชการ้
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เป็นจุดเด่นคือ้ผลิตภัณฑ์ผาไหมยอมสีธรรมชาติ พืชสมุนไพรพื้นบาน้มีกลุ่มอาชีพ้ไดแก่ กลุ่ม
ธนาคารขยะเพิ่มทรัพย์ 1 กลุ่ม้กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม กลุ่มเมล็ดขาวพันธ์ดีวิถีกันตวจฯ 1 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต 1 กลุ่ม กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 1 กลุ่ม กลุ่มทอผาไหม้3้กลุ่ม กลุ่มธนาคารขาว้1้กลุ่ม้กลุ่มสมุนไพร้1้
กลุ่ม้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผูสูงอายุ้1้กลุ่ม กลุ่มแม่บานแปรรูปอาหาร้2้กลุ่ม
มีจ้านวนสถานประกอบการพาณิ ชย์และบริการ้ดังนี้้(1)้ปั้มน้้ามัน้ 4 แห่ง้้(2)้โรงสี้้14 แห่ง้(3)้รานคา้
25้แห่ง้้(4)้รานซ่อมรถ/อู่้้3 แห่ง้(5)้รานตัดผม/เสริมสวย้2้แห่ง้(6)้รานอินเตอร์เน็ต้1้แห่ง้(7)้รานขายวัสดุ
ก่อสราง้1 แห่ง้(8)้อื่นๆ้(เสาสูงโทรศัพท์เคลื่อนที่)้3 แห่ง
6.8 แรงงาน
ปัญหาที่พบคือ้ประชากรตองไปท้างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม้บริษัท้เนื่องจาก
ในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่้ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแกไขปัญหาได้
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 ศาสนา
ประชาชนในต้าบลกันตวจระมวลเป็นพุทธศาสนิกชน้นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดและมีจ้านวนวัด/ส้านัก
สงฆ์้ในเขตเทศบาล้จ้านวน้3้แห่ง้ไดแก่้วัดกันทราราม้วัดบานท้านบ้และส้านักสงฆ์บานตาแจ๊ต
7.2 ประเพณี และงานประจาปี
-้ประเพณีวันขึ้นปีใหม่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เดือนมกราคม
-้ประเพณีวันสงกรานต์้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เดือนเมษายน
-้ประเพณีลอยกระทง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เดือนตุลาคม้พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา้ออกพรรษา้้้้้เดือนกรกฎาคม้้ตุลาคม้้พฤศจิกายน
้
-้ประเพณีวันแซนโฏนตา้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เดือนกันยายน้ตุลาคม
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ประเพณีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีวันเข้าพรรษา

ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ประเพณีวันลอยกระทง

ประเพณีออกพรรษา-กวนข้าวทิพย์

ประเพณีวันแซนโฏนตา

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาทองถิ่นที่โดดเด่น้้คือ้กลุ่มทอผาไหมกันตวจระมวล้กลุ่มสมุนไพร กลุ่มท้าน้้าพริก้้กลุ่มจักสาน้
ภาษาถิ่น้คือ้รอยละ้80้พูดภาษาเขมร้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น้้คือ้
กลุ่มทอผาไหม้ต้าบลกันตวจระมวล้้ผลิตผาไหมพื้นเมืองเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์จ้าหน่าย
กลุม่ เมล็ดขาวพันธุ์ดี้้ต้าบลกันตวจระมวล้้ผลิตขาวสารพันธุ์ดีจ้าหน่าย
้้้้้้้้้้ประเภท้อาหาร้้จ้านวน้4้ผลิตภัณฑ์้้ไดแก่้หมูแดดเดียว้ปลาสม้ไข่เค็มสมุนไพร้้น้้าพริกสมุนไพร
้้้้้้้้้้ประเภท้เครื่องดื่ม้้จ้านวน้1้ผลิตภัณฑ์้้ไดแก่้ชาสมุนไพร้้
้้้้้้้้้้ประเภท้ของใช้้จ้านวน้1 ผลิตภัณฑ์้้ไดแก่้้พวงกุญแจ้
้้้้้้้้้้ประเภท้ผาและเครื่องแต่งกายจ้านวน้3 ผลิตภัณฑ์้ไดแก่ผาคลุมไหล่้ผาขาวมา้กระเป๋าผาไหม้้
้้้้้้้้้้ประเภท้สมุนไพร้ที่ไม่ใช่อาหาร้้จ้านวน้1 ผลิตภัณฑ์้้ไดแก่้้ลูกประคบสมุนไพร้
ประกอบด้วย
ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์
OTOP
เป้าหมาย

1.

ผาคลุมไหล่

ภาพถ่ายก่อนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์้(ไม่นอยกว่า้3 รูปแบบ)
ผลิตภัณฑ์้รูปแบบที่้1
ผลิตภัณฑ์้รูปแบบที่้ ผลิตภัณฑ์้รูปแบบที่้
2
3

ถุงผามีหูรดู
2.

กระเป๋าสพายบ่า

พวงกุญแจกระเป๋า

ผาขาวมา
้้

3.

4.

กระเป๋าย่าม

พวงกุญแจกระเป๋า

กล่องใส่ทิชชู

กระเป๋าถือสตรี

กระเป๋าผา
ไหม
ที่คาดผมแบบดัดได

พวงกุญแจ

พวงกุญแจหมวกจิ๋ว
5.

กระเป๋าคลองมือ

ลูกประคบ
สมุนไพร

กุญแจกระเป๋า

้้้้เข็มกลัดดอกไม

้

้้้้ลูกประคบหนา

ลูกประคบตัว

ลูกประคบไพลสด
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6.

น้้าพริก
สมุนไพร
ไข่เค็มใบเตย

7.

ไข่เค็มมะพราว

ไข่เค็มขมิ้น

น้้าพริกตาแดง

น้้าพริกเผา

ปลาสมกระเทียมโทน

ปลาสมใบหม่อน

ปลาสมรา

ชาใบหม่อน

ชามะรุม

ชาดอกอัญชัน

หมูลาบแดดเดียว

หมูหมักข่าแดดเดียว

น้้าพริก
สมุนไพร
้้้้้ปลาราบองสุก

8.

9.

ปลาสม

ชาสมุนไพร

10. หมูแดดเดียว

หมูราแดดเดียว

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลต้าบลกันตวจระมวล้้ไดส่งเสริมใหมีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ้โดยใหประชาชนได
ร่วมปลูกไมยืนตนในที่สาธารณะของหมู่บาน้/้ชุมชน้พรอมร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมอย่างมีจิตส้านึก้รณรงค์
สรางจิตส้านึกในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการการบริหารจัด การขยะมูลฝอยชุมชน้สามารถเป็น
ต นแบบและเป็ น แหล่ งเรี ย นรู ให หน่ ว ยงานอื่ น ได เข ามาศึ ก ษาดู ง าน้้อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ งเสริ ม ให คน ในชุ ม ชนอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม้เพื่อคงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งประโยชน์ในพื้นที่้เป็นการอนุรักษ์ดิน้
น้้า้ป่า้เพื่อใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์้และส่งเสริมใหเป็นแหล่งอาหารของชุมชน้มีประเพณีและวัฒนธรรมที่
สืบสานต่อๆ้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ้เพื่อใหเกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของปู่ย่าตายาย้ใหคงไวเป็นอัตลักษณ์
ของต้าบลกันตวจระมวล
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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8.1 น้า
้้้้้้้้้
แหล่งน้้าในเขตเทศบาลจะเป็นแหล่งน้้าตามธรรมชาติและที่ขุดลอกเพิ่มเติม้ใชเป็นที่กักเก็บน้้าไวใชใน
หนาแลงและเป็นที่ระบายน้้าเพื่อไม่ใหท่วมขังในช่วงน้้าหลาก้และใชส้าหรับการเกษตร
8.2 ป่าไม้
้้้้้้้้้
ป่าไม้้ในเขตต้าบลกันตวจระมวลมีนอย้ซึ่งจะปลูกไวที่ป่าชุมชนปันเลี้ยะอันซอง้และป่าท้าเลหนองสาม้
และป่าสาธารณะบานโคกเพชร
8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรัพยากรน้า้ในต้าบลกันตวจระมวลมีแหล่งน้้าธรรมชาติ้ไดแก่้ ล้าหวยโตง้หวยจะแกซีเปรื๊อด้หนอง
น้้าปันเลี้ยะอันซอง้หนองสาม้หนองโสน้หวยเทียน้หวยระกา้และหนองน้้าตาแกว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใชแหล่งน้้า
เหล่ านี้ ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม้ซึ่ง หน าแล งมีส ภาพตื้น เขิน ้เก็ บกั กน้้ าไดปริม าณน อย้้ปั ญ หาภั ยแล ง
ค่อนขางมาก้ส่วนใหญ่ชุมชนจะมีการใชประโยชน์น้าเพื่อท้าการเกษตรช่วงเดือนพฤษภาคม้ถึงเดือนกันยายน้ซึ่งจาก
อดีตที่ผ่านมาพบว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้้า้ส้าหรับน้้าอุปโภคบริโภค้เทศบาลต้าบลกันตวจระมวลสนับสนุนใหมี
น้้าประปาหมู่บานใชในชุมชน้
้้้้้้ทรัพยากรดิน้มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับพอใช้ชุมชนที่
อยู่ใกลแหล่งน้้ามีการใชประโยชน์ที่ดินส้าหรับท้าการเกษตร้และผลิตผลทางการเกษตรยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่้ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร้
้้้้้้ทรัพยากรป่าไม้้้มีป่าไมธรรมชาติ้ไดแก่้ป่าปันเลี๊ยะอันซอง้ป่าท้าเลหนองสาม้ป่าสาธารณะประโยชน์
บานโคกเพชร้(บานโคกละลม)้
9. อัตรากาลัง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
้้้้้้-้ขาราชการ/พนักงานส่วนทองถิ่น้้ รวมทั้งสิ้น้้จ้านวน้้25้้คน้
้้้้้้-้พนักงานจางตามภารกิจ
รวมทั้งสิ้น้้จ้านวน 16 คน
้้้้้้-้พนักงานจางทั่วไป
รวมทั้งสิ้น้้จ้านวน 7 คน

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ในการกระจายอานาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากาลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น โดยมีกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอัน ใกล้ นี้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตรากาลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย
จากผลการเปลี่ ย นแปลงดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นทุกแห่ ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากาลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่ กฎหมายกาหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกาหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็ น ระบบ โดยมีความครอบคลุ มภารกิจ การพัฒ นาในทุ กๆ ด้าน อันเป็น การแสดงให้ เห็ น ถึงความพร้อ มและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย้างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกาหนด
ภารกิจ และแนวทางการดาเนิ น งานเพื่ อน าไปสู่ จุดมุ่งหมายดังกล่ าวอย่างเป็น ระบบ ซึ่งจะช่วยให้ การกาหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทาให้ปัญหา/
ความต้องการได้รับการตอบสนองย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
หลักการสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกาหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสุ่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ เพราะหาก
ไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒ นาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทาให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้
ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการ
พัฒ นาที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่ งนอกจากจะเป็นการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย
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1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการจัด ท าแผนต่ างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า งๆ รวม ๖ คณะอั น
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
คณะกรรมการจั ด ทายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้านการสร้างการเติบ โตบนคุ ณ ภาพชีวิตที่ เป็ น มิต รต่ อสิ่ งแวดล้ อม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได้จัด
ให้ มี การรั บ ฟั งความคิดเห็ น ของประชาชนและหน่ ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อ งอย่ างกว้างขวางเพื่ อประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็ นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิ เวศ
อย่ างไรก็ตาม ประเทศไทยยั งมีความท้าทายต่อการพัฒ นาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
๒๕๖๐ ที่ ร้ อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ ในระดับ ต่ากว่าศักยภาพ เมื่อ เที ยบกับ ร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่ว งเวลาเกือบ ๖
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญ หาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่ างๆ และการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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คุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าใน
หลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้
และการรั ก ษาทรั พ ยากรอย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศที่ ผ่ า นมายั ง ขาดความชั ด เจน ส่ ง ผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี
ความท้าทายมากขึ้น ทั้ งในส่ ว นของเสถีย รภาพทางการเงินการคลั งของประเทศในการจัด สวัส ดิก ารเพื่อดูแ ล
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกัน อย่ างยั่ งยืน นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคสู งอายุที่จะมีสั ดส่ วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และ
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่
มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และ
มีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุก
มิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการ
พัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมก้าวทันโลก
จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และ
นาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมื อ งที่ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม พร้อ มกั บ การมี ข้ อ ก าหนดของรูป แบบและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น รวมทั้งให้ ความสาคัญ ของการรวมกลุ่ มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่ อ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิ จและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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เป็นกรอบในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่น คง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิ ป ไตย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่น คงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่น คงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่ างเท่าเที ย มกั น มากขึ้น และมีการพั ฒ นาอย่างทั่ ว ถึงทุ กภาคส่ วนมีคุ ณ ภาพชีวิต ตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งเป็ น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จที่ อยู่ บ นหลั กการใช้ การรัก ษาและการฟื้ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยื น ไม่ใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติจ นเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ทรัพ ยากรธรรมชาติมีค วามอุดมสมบูรณ์ ม ากขึ้นและสิ่ งแวดล้ อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ใช้กลไลการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในโลก
สมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทางสูอนาคต ผ่านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัส ถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีห ลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
ที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
โดยการสนั บ สนุ น การรวมตั ว ของประชาชนในการร่ว มคิดร่วมทาเพื่อส่ ว นรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความกพร้อมของประชากรไทยทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้ มากที่สุ ดเท่าที่จ ะเป็ น ไปได้ โดยเป็ น การดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่ว มกัน ไม่ว่าจะเป็ นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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การให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่ว มกัน ปลู กฝั งค่านิ ย มความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ตความมั ธยัส ถ์ และสร้างจิต ส านึ กในการปฏิ เสธไม่ยอมรับ การทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็ นสากล มีป ระสิ ทธิภ าพ และน าไปสู่การลดเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒ นา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหล กนิติธรรม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศู นย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการ
ยากในการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธ
ศาตร์และแนวทางการพัฒนาจาเป็นต้องมีการกาหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมใน
ช่วงเวลานั้ น ๆ จึ งจะสามารถน าไปปฏิบั ติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่ าวยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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กาหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้ง การพัฒนาทุน
มนุษย์ ภายใต้การกาหนดและการยึดหลักการสาคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ให้การดาเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(1) เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
(2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
(3) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
(4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
(2) เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
(3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
- เพื่ อ สนั บ สนุ น การกระจายการขยายตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
(2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) สนั บ สนุ น การลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัว ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันและการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
(๑) ปรับ ปรุงโครงสร้างหน่ วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๕) ป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่ อ ให้ สั งคมไทยมีวินั ย โปร่งใส และ
ยุติธรรม และ
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบั งคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้า
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่ อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้า
(๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ
(๖) พัฒ นาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒ นาระบบน้าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริห าร
จัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
8. การพัฒนาด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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พัฒ นาแบบก้าวกระโดด ลงทุ น วิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาท
หลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่ง เสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ
(๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒ นาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนาพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ
(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒ นา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกั บมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้า
และบริการของไทย
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
(๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่อง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติ
จูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
สูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนิน เขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอน
เหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่
เทือกเขาภูพาน
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้ง
กว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่
มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จาแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้
๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใช้ประโยชน์
อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้
ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งน้า มีลุ่ มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี
แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้ วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง
และล าตะคอง รวมทั้งแหล่ งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้ นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และบึ ง
ละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความ
ลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่งโคราช
และแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตากว่าค่าเป้าหมาย ใน
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ด่านชายแดน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ
ความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
ช่วงขอนแก่น -หนองคาย ช่วงจิ ระ-อุบ ลราชธานี ) ทางหลวงพิ เศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า
๒.๖.๒ ประปา
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
จานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน
หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน
และจั งหวั ด ขอนแก่ น มี ป ระชากร ๑.76 ล้ านคน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค
ตามลาดับ
๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี
๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จาน
วนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้
ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อย
ละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5
เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60
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๔.๓ การศึกษา
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยก
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย
๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
๔.๔ สาธารณสุข
มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ ในปี 2560 มี จ านวน
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน
๑๕.๖6 ล้ านไร่ คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๑๔.9 ของพื้ น ที่ ภ าค หรือร้อ ยละ ๑๕.๓ ของพื้ น ที่ป่ า ไม้ทั้ งประเทศ ในช่ว งปี
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่
ป่ าไม้เพื่ อการเกษตรที่เพิ่ มมากขึ้น โดยจั งหวัดที่ มีพื้ นที่ป่ าไม้ต่อพื้ นที่ จังหวัดมากที่ สุ ดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่ า จ านวน 878 ครั้ง พื้ นที่ ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่ มี
จานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยในระหว่าง
ปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี
๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๓ โอกาส
๖.๔ ภัยคุกคาม
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัย
และ ภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบั น การศึกษาและสถาบั น วิจัย ดังนั้ น การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ ความ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนื อกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ จ ากการเชื่อ มโยงและข้ อตกลงกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ านในกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ าโขงที่ ก าลั งมีก าร
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เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชี พ การ
ดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพา
ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๘.๒.๓ เพื่ อยกระดั บการผลิ ตและการสร้างมูล ค่ าเพิ่ มโดยใช้ค วามรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือลดลง
๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต 892,676
ทางเศรษฐกิจของภาค ล้านบาท
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.446
(ปี 2560)

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่า
กว่า
0.446

๒๕๖๓
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่า
กว่า
0.446

๒๕๖๔
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่า
กว่า
0.446

๒๕๖๕
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่า
กว่า
0.446

2562-2565
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี
ลดลงต่ากว่า
0.446
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๘.5 ยุทธศาสตร์
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดก
รอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ.
ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการ
ของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒ นาในลักษณะ Cluster หรือสนอง
นโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
การทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อ
ร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒ นากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดย
สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 35
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์ (VISION) เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิธีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
“Suin,a City of Oganic Agicultue,Local Touism Leading People towads The Quality Of Good Life”

สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
ลาดับ

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)

การพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาค 1. พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)
การเกษตรและ
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูป
อุตสาหกรรม
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
5. พั ฒ นาระบบชลประทานและเพิ่ ม แหล่ ง น้ าส าหรั บ
การเกษตร
การพัฒนา
เพื่อพัฒนาความสามารถ 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ
ความสามารถในการ ในการแข่งขันทาง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
แข่งขันทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การค้า การ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
การค้า การลงทุน และ ลงทุน และการท่องเที่ยว 3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
การท่องเที่ยว
สากล
4. ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยวและ
การประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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3

4

5

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อบริหารจัด
การพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี ส่วนร่วม
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าให้มี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาคนและ
เพื่อพัฒนาคนและสังคม 1. พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมเพื่อยกระดับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตบน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
พื้นฐานความเสมอภาค
4. สนับสนุนการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี
5. ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
6. ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด
7. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
8. ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม
9. พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทา การเข้าถึง
สิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านแรงงาน
ด้านการเสริมสร้าง
เพื่อเสริมสร้างความ
1. พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน
ความมั่นคงชายแดน มั่นคงบริเวณชายแดน
2. ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวชายแดน
3. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒ นาด้านเทคโนโลยี กลุ่ มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ มสาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยี อิน เตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่างๆ ปัญ ญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝั ง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้
ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็น การพัฒ นา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒ นา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑ . ก ลุ่ ม อ า ห า ร เก ษ ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ า ทิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น
๓. กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น
๔. กลุ่ ม ดิ จิ ต อล เทคโนโลยีอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เชื่ อ มต่ อและบั งคั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์ เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น
๕. กลุ่ ม อุต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรม และบริก ารที่ มี มู ล ค่า สู ง (Creative, Culture & High
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)
1.2 เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่การผลิต การแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.4 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
1.5 พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.6 การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ
2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรมขอม
เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
2.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก
2.5 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
3.5 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
4.3 การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
4.4 การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แข็งแรง
4.5 การพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.6 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
4.8 การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทา มีรายได้ และได้รับการพิทักษ์
คุ้มครองสิทธิ์
4.9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.10 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
4.12 การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
4.13 การส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน
5.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา และการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
5.4 การพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และการสื่อสาร
5.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอาเภอปราสาท
วิสัยทัศน์อาเภอปราสาท
“ปราสาทเมืองเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นาสู่อาเซียน”
พันธกิจ
1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการเกษตรที่มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และปลอดภัยจาก
ยาเสพติดทุกหมู่บ้าน
3) สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
4) พัฒนาระบบการเกษตรและการใช้น้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการทางการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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เป้าประสงค์รวม
1) มีพื้นที่เกษตรปลอดภัย และช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3) หมู่บ้าน ชุมชน และสังคม มีความเข้มแข็ง
4) ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่งคง ปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การส่ งเสริมให้ ประชาชนมีรายได้จากการเกษตรที่ มีคุณ ภาพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนรู้บนพื้นฐานความเสมอภาคสู่ความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์กรและประชาชน ให้เข้มแข็ง ตระหนักรู้ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
2.1 วิสัยทัศน์
“กันตวจระมวลตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสีเขียว คนดีมีพร้อมวัฒนธรรม
นาหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. พั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยก่ อ สร้ า งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2. การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3. ระบบการจัดการศึกษาภายในตาบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยกระดับการเรียนการ
สอน พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
4. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศัก ยภาพด้านการเกษตร และ
สิ น ค้ า ทางการเกษตรให้ ได้ คุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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5. การบารุง รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
ให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
6. ประชาชนมี ส่ ว นร่ วมในการอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และกาจัด ขยะมู ล
ฝอยที่ต้นทาง
7. ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ความปลอดภั ยในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น สวัส ดิ ก ารและสั งคมสงเคราะห์
การพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาทางสั ง คม การส่ ง เสริ ม การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย และการ กี ฬ า
ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในตาบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย
8. ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รัก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
9. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการ
บริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
1.จานวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบารุงรักษา
2.จานวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บารุงรักษาและเพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ
4.ระดับความสาเร็จของแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้าได้เพิ่มขึ้น
5.จ านวนที่ เพิ่ มขึ้น ของประชาชนที่ได้รับ การส่ งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นาด้านการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้า
6.ร้อยละของจานวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
7.ร้อยละของจานวนประชากรมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
8.ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนประชาชนที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
9.ร้อยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง
10.ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษา
11.ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของจานวนเด็ ก สตรี คนชรา ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนพิ การและผู้ ป่ ว ยเอดส์ ที่
ได้รับการสงเคราะห์
12.จานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
13.ร้อยละของจานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
14.ระดับความสาเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารการจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล
15.จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
16.จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
17.จานวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น
18.ระดับความสาเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
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2.5 ค่าเป้าหมาย
1.เพื่ อ ก่ อ สร้ างและซ่ อ มบ ารุ งโครงสร้า งพื้ น ฐานในเขตเทศบาลต าบลให้ มี ค วามสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุท ธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
2.เพื่อสนับ สนุ น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะผลิ ต ผลทางการเกษตรอิ น ทรีย์ แ ละการแปรรูป สิ น ค้ าทางการเกษตร ให้ มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง ซึ่ งเป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรีย์ และการแปรรูป สิ น ค้ าเกษตร และ
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
5.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐและให้บ รรจุแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.6 กลยุทธ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร
๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3.ปรับ ปรุง พัฒ นา ตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งจาหน่ ายสินค้ าและเป็ นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภค
บริโภค

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1.ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
๒.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๓.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

5.พัฒนาแหล่งน้า
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
3. การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
1.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขสุขภาพและอนามัย
4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการและการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม
2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
เทศบาลต าบลกั น ตวจระมวล จึ ง ได้ ก าหนดจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ (Positioning) คื อ
เศรษฐกิจ และเกษตรกรรมก้า วหน้ า สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การขั้น พื้ น ฐานครอบคลุม ทุ ก
พื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และก าจั ด ขยะที่ ต้ น ทาง สื บ สานวั ฒ นธรรม
ประเพณี ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็น
แนวทางกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิ คุ้มกั น ในท้องถิ่น ให้ เข้ม แข็งขึ้น เพื่อ เตรียมความพร้อมคนสั งคมและระบบเศรษฐกิ จของชุ มชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ สู งสุ ดรวมทั้ งสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจด้ว ยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริ โภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 43
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
สุรินทร์
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

ยุทธศาสตร์ 6

ยุทธศาสตร์ 7

ยุทธศาสตร์ 8

ยุทธศาสตร์ 9

ยุทธศาสตร์ 10

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5

ยุทธศาสตร์ อปท.2

ยุทธศาสตร์ อปท.3

ยุทธศาสตร์ อปท.4

ยุทธศาสตร์ อปท.5

ยุทธศาสตร์ อปท.
แนวทาง

1

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

3 กลยุทธ์

5 กลยุทธ์

3 กลยุทธ์

5 กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

แผนงาน

แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานงบกลาง

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงาน
การเกษตร

1.โครงการส่งเสริม
อาชีพ
2.โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
3.โครงการปลูกต้นไม้
4.โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต
2.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า
3.โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
4.โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1. ต/โครงการ
ผลผลิ

ยุทธศาสตร์ 6

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
การศึกษา

1. โครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน
2.โครงการจัดทาแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้ ทักษะแก่
บุคลากรในองค์กร
4..ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใน
การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น
5.โครงกรอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรม
จริยธรรม
2.โครงการตรวจเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการฯ
3.โครงการแจกเบี้ยยังชีพฯ
4.โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด
5.โครงการกีฬาผู้นาชุมชน
สัมพันธ์
6.โครงการให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด
7.โครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
8.โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
9.โครงการอื่นๆ

1.โครงการอาหาร
กลางวัน
2.โครงการอาหารเสริม
นม
3.โครงการอุดหนุน
โรงเรียน
4 แห่งในเขตพื้นที่
5.โครงการวันเข้าพรรษา
6.โครงการวันลอย
กระทง
7.โครงการวันสงกรานต์
8.โครงการวันสาคัญ
ต่างๆ
9.โครงการอื่นๆ

แผนงาน
สาธารณสุข
1.โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ(อสม)
3.โครงการจัดทาสิ่ง
อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ
4.โครงการอุดหนุน
(อสม)

1.โครงการส่งเสริมเมล็ด
ข้าวพันธุ์ดีวิถี
กันตวจระมวล
2.โครงการรังวัดแนวเขต
พื้นที่ป่าสาธารณะ
3.โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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แผนที่ยุทธศาสตร์(strategic map)
“กันตวจระมวลตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสีเขียว คนดีมีพร้อมวัฒนธรรม
นาหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล”

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและเกษตร
อินทรีย์

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยก่อสร้าง
พัฒนาและปรับปรุง
ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการ
แหล่งน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และ
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบการจัดการศึกษา
ภายในตาบล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ยกระดับการเรียนการสอน
พร้อมต่อการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน

การส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริม
อาชีพการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเกษตรและสินค้า
ทางการเกษตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

การบารุงรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จัดให้มรี ะบบการรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 3

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ส่งเสริม
กิจการด้านศาสนา

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 5

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคม ดูแลสุขภาพอนามัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ 1

แผนงาน
การเกษตร

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกาจัดขยะ
มูลฝอยที่ต้นทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงาน
การเกษตร

กลยุทธ์ 4

กลยุทธ์ 5
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ จังหวัดสุรินทร์
อาเภอปราสาท

แผนงานงบกลาง

ประชาชนได้รับบริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาล
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒ นาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้ อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการ
พัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค
SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ
แนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
- การเกษตรที่เป็นฐานหลักทีส่ ามารถรองรับวิกฤต
เศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดทีส่ าคัญ
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ
ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัดมีถนนสายหลักตัด
ผ่าน
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้งกันเอง
ในชุมชน เป็นต้น
โอกาส
- รัฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เส้นทางคมนาคม
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทาให้รัฐบาลให้ความ
สนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็น
อาหารเพิ่มมากขึ้น
จุดแข็ง
- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้ตลอด
ทั้งท้องถิ่น อาเภอและจังหวัด

จุดอ่อน
- ขาดการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม
- ปัญหาหนี้สนิ ของเกษตรกร
- เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น

โอกาส
- พ.ร.บ.การกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ทาให้ เทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้นในการนาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้ง
ด้านอื่น ๆ

อุปสรรค
- สภาพภูมิประเทศ ความเปลีย่ นแปลง
จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน ทาให้ถนนชารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกติ

อุปสรรค
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
จุดอ่อน
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณ
จากัดในการนาไปพัฒนา
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่สาหรับ
นาไปผลิตน้าประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ด้านสาธารณสุข

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน / อุปสรรค

จุดแข็ง
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
- มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่
- มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตาบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา
- มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม
- มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
โอกาส
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทาให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด
- พ.ร.บ.กระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล มีอานาจ
หน้าที่จัดการศึกษา
- รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
- ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ
จุดแข็ง
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลที่
ใกล้และสะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มี
ศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง
- มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้
ความสาคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในตาบล
กันตวจระมวล
โอกาส
- ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่
ห่างไกล

จุดอ่อน
- คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม
ขาดระเบียบวินัย
- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่ม
มากขึ้น

อุปสรรค
- สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทา
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ทาลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน

จุดอ่อน
- ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ
อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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แนวทางการพัฒนา
ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร

จุดแข็ง/โอกาส

จุดแข็ง
- ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน
- ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
- มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
- ผู้นามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น
ผู้นา มีศักยภาพในการบริหารงาน
- ประชาชนมีความจริงจังในการทางาน มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง
โอกาส
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านพัฒนาสังคม
จุดแข็ง
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.
โอกาส
- พ.ร.บ.กระจายอานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อานาจหน้าที่
เทศบาล ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น
- นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ
ด้าน
จุดแข็ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ - สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น

จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดอ่อน
- ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน
- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน

จุดอ่อน
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ปัญหาการพนัน
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน

จุดอ่อน
- ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย

โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลตาบลกันตวจระมวล จากการ
ได้ทาประชาคม หมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช ๒ค. และข้อมูลการจัดทา
แผนแม่บทชุมชนของตาบลกันตวจระมวล สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝน
ตกจะทาให้น้าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟ้ าสาธารณะในหมู่บ้ านซึ่ งไม่ เพี ยงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
อาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
ได้

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

-พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาล - เทศบาลจัดงบประมาณในการก่อสร้างและ
ยังประสบปัญหาการคมนาคมไม่ ปรับปรุงตลอดจนซ่ อมแซมถนนในเขตตาบล
สะดวก
กันตวจระมวล อย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล

- เทศบาล ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

๑.๓ ปัญหาน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค
ลักษณะของปัญหา

- หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ - ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม
- ไม่ มี น้ าประปาใช้ ทุ ก ครั ว เรื อ น ระบบ ห มู่ ที่ 6 ต้ องการขยายเขต - จัดหาภาชนะเก็บน้า
ประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ประปา
ของราษฎร
- ไม่มีภาชนะสาหรับเก็บกักน้าเพื่อการบริโภค
๑.๔ ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนแหล่ ง น้ าขนาดใหญ่ เ พื่ อ ใช้
สาหรับการเกษตร

- พื้ น ที่ ทุ ก หมู่ บ้ า นในเขต -เทศบาลจัดสรรงบประมาณให้การในการขุด
ลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพื้นที่การเกษตร
เทศบาล
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร,ก่อสร้างท่อ
ส่งน้าเพื่อการเกษตร,คลองส่งน้า,คลองระบาย
น้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกั น ตวจระมวล
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ลักษณะของปัญหา
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทาให้ไม่มีอานาจ - ประชากรวัยทางานที่ไม่มีงาน - เทศบาล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร
ต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ
ทา และงานที่ทาอยู่ไม่มั่นคง - ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบ
- ประชาชนบางส่ ว นว่า งงาน และว่ า งงานแฝง - เย า ว ช น บ า ง ส่ ว น ที่ จ บ อาชีพ
เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ - สนั บ ส นุ น งบ ป ระม าณ และวิ ท ยาการ
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ
- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร
- กลุ่ ม ส ต รี / กลุ่ ม แ ม่ บ้ าน ที่
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อการเกษตร
ต้องการอาชีพเสริม
๓. ปัญหาด้านสังคม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน และ
นักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า
- ปั ญ หาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่ ง
เกิ ด จากการดื่ ม สุ ราและของมึ น เมา ท าให้
ขาดสติ คึกคะนอง
- ปัญ หาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน
การลักขโมย

๔. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปัญหา
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนขาดการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง การ
ปกครอง

- ประชาชน เยาวชน และ
นั ก เรี ย นในเขตเทศบ าล
ตาบล

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้เทศบาล.
ด าเนิ น การเชิ งรุก ร่ว มกั บ ฝ่ ายปกครอง
และตารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น
จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบาบัดกลุ่มผู้ติดยา
และกลุ่มเสี่ยง
- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ
- งบประมาณ ในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ ด้ า นการป้ อ งกั น บรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น

- ผู้ บ ริ ห าร/สมาชิ ก สภาฯ/
พนั ก งานและพนั ก งานจ้า ง
ของเทศบาลตาบล

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ
- การอบรมให้ ค วามรู้แก่ ป ระชาชนด้ าน
การเมือง การปกครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกั น ตวจระมวล
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนสถานที่ อ อกก าลั งกาย/ลานกี ฬ า/
สวนสาธารณะ
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- สารเคมีตกค้างในอาหาร
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปัญหา
- ปั ญ หาปริ ม าณขยะในเขตชุ ม ชนตลาด/ทาง
สาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกปี
- ห้ ว ย หนอง คลอง บึ ง ตื้ น เขิ น ขาดการดู แ ล
บารุงรักษา
- ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีและปัญ หา
ดินเค็ม

พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย / การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย

- เด็ ก เยาวชน ประชาชนใน เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
ตาบลกันตวจระมวล
- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะประจา
ตาบล
- ฝึ ก อ บ ร ม เพื่ อ เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจาหมู่บ้าน

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ
- ที่สาธารณะ ลาคลอง

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของปัญหา
- สถานที่ ใช้บ ริการด้ านข้อ มูลข่ าวสารไม่ ทั่วถึ ง
ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน - เด็กและเยาวชน
- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดน - นักเรียนในสถานศึกษา
นาวัฒ นธรรมตะวัน ตกเข้ามามีอิ ทธิพ ลต่ อสังคมและ - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครอบครัว ทาให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม
- ขาดการให้ ค วามรู้ ท างศาสนาและพั ฒ นา
จริยธรรมแก่ประชาชน

- เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น
- รณรงค์ เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก การใช้ วั ส ดุ จ าก
ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิด
มลพิษ
- เทศบ าลจั ด กิ จ กรรมด้ านการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การ
ปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้า การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิน่
- จั ด สรรงบประมาณในการก่ อ สร้ า งแหล่ ง
เรีย นรู้ ป ระจ าต าบล/ห้ อ งสมุ ด ชุ ม ชน/ที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จากการที่เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 5 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบล
กัน ตวจระมวลในยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตาบล
กันตวจระมวล เป็นเทศบาลตาบลกันตวจระมวล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ตาบลกันตวจระมวล มีเนื้อที่ประมาณ 4๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 26,25๐ ไร่
จากการสารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล และบริเวณพื้นที่
ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากเทศบาลตาบลกันตวจระมวล มี
สภาพพื้นที่ไม่มีพื้นที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้าเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและที่
อยู่อาศัย เป็นบางพื้นที่ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล เพราะยังขาดระบบการระบายน้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหา
๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลตาบลกันตวจระมวล มีถนนเชื่อมโยง
กับชุมชนในเขตเทศบาล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาด
ยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชารุด ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร
๓.) ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทาให้มีความต้องการใช้น้าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้า เพื่อใช้ใน
ฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้
๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ใน
การชุมนุมคนเพื่อการทากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกาลังกายของคนในชุมชนเพราะมีสภาพชารุด
๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ยังเป็นพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน การกาจัดขยะโดยไม่ถูกวิธี ซึ่ ง
อาจทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้
๖.) ปั ญ หาด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคสาขาย่อยอาเภอ
ปราสาท การให้ บ ริ ก ารในเขตเทศบาลต าบลกั น ตวจระมวล ยั งไม่ ค รอบคลุ ม และส าหรับ การให้ บ ริ ก าร
น้ าประปา ยั ง มี บ างหมู่ บ้ า นที่ ร ะบบประปามี ปั ญ หาไม่ ส ามารถใช้ งานได้ ดั งนั้ น จึ งต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล นั้น
ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและ
น้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ - ไฟฟ้า
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพืน้ ที่
ได้ทั้งหมด

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ในเขตเทศบาล

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่ง
น้าและมีนาประปา
้
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓) ระบบระบายน้ายังไม่
เพียงพอ

ขอบข่ายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- ราง/ท่อระบายน้า
- พื้นที่เทศบาล

๔) ถนนในตาบล ยัง
- ถนน
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ
๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ
๒. ด้านงานส่งเสริม ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
คุณภาพชีวิต
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล
- เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดาเนินการ
- ในเขตเทศบาล

๒) ประชาชนในพืน้ ที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้ ่วย

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๕) ประชาชนในพืน้ ที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง

- ในเขตเทศบาล

- ที่อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ
- มีถนนให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
ในพื้นทีไ่ ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ

- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 54
ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- ประชากร
- พื้นที่ในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าทีไ่ ม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบั การศึกษา
ต่อในระดับที่สงู กว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวติ

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๔) เยาวชนและวัยรุน่ ติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
๕) ประชากรอายุตั้งแต่ ๓๕
ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี จานวน ๒๙๑ คน

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่
จานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา
จานวน ๑๗๑ คน

- ประชาชนที่สบู
บุหรี่และดื่มสุรา

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา

- เด็กนักเรียนในเขต - มีสื่อการเรียนการ
เทศบาล
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็กใน - ผู้สูงอายุและเด็ก
เขต เทศบาล
ได้รับการดูแลทีด่ ี
- ผู้พิการในเขต
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ดาน
๓. ด้านเศรษฐกิจ

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดาเนินงาน
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทากิจการและประกอบ
อาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

๔. ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- การวางแผน
- ประชาชนในเขต
เทศบาล
- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การพาณิชยกรรม

- ร้านค้าแผงลอย

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๙ ครัวเรือน
๗) ในเขตเทศบาล ไม่มี
- การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว

- ประชาชนที่มี
รายได้ตากว่
่ าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ในเขตเทศบาล

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม - การจราจร
มากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
๒) มีการทาลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาล และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนที่สัญจรไป มีระบบควบคุม
มาบนถนน
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง
- ประชาชนและส่วน - มีการป้องกันและ
ราชการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ดาน

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
๕. ด้านการบริหาร ๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ - ดินและน้าใต้ดนิ
จัดการและการ
น้าใต้ดินเป็นน้าเค็มหรือมี
อนุรักษ์
รสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและอุปโภคและสิ่งแวดล้อม
บริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องการนา
- สิ่งแวดล้อม
ขยะมาทิ้งข้างถนนและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิน่
เหม็นราคาญ
๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ถูกลืมเลือน
ไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ถูกลืม
เลือนไปมาก

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- พื้นที่ในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่ง
น้าจากแหล่งอื่นเพิ่ม
มากขึ้น

- ผู้ประกอบการและ - ปัญหาขยะและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
สัตว์เลี้ยงลดลง
เทศบาล
ประชาชนสามารถ
กาจัดขยะและมูล
สัตว์ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน
- ประชาชนในเขต - ยกย่อง เชิดชูคนดี
เทศบาล
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สบื ไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและเกษตร
อินทรีย์
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
-แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

16
2

550,000
80,000

16
2

550,000
80,000

16
2

550,000
80,000

16
2

550,000
80,000

64
8

2,200,000
320,000

-

-

18

630,000

18

630,000

18

630,000

18

630,000

72

2,520,000

12

5,597,000

18

7,231,000

33

61,815,000

34

61,490,000

16

50,455,000

113

186,588,000

12

5,597,000

18

7,231,000

33

61,815,000

34

61,490,000

16

50,455,000

113

186,588,000

-

-

8
5

240,000
190,000

8
6

240,000
270,000

8
6

240,000
270,000

8
6

240,000
270,000

32
23

960,000
1,000,000

-

-

13

430,000

14

510,000

14

510,000

14

510,000

55

1,960,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
-แผนงานงบกลาง

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

6
11

238,200
940,000

5
14

108,200
1,300,000

5
15

108,200
1,420,000

5
14

108,200
1,300,000

21
54

562,800
4,960,000

-

-

37
10
29

6,404,600
485,470
1,940,000

43
11
35

6,664,600
521,020
2,260,000

43
11
35

6,664,600
521,020
2,260,000

43
11
35

6,664,600
521,020
2,260,000

166
43
134

26,398,400
2,048,530
8,720,000

-

-

10

590,000

10

590,000

10

590,000

10

590,000

40

2,360,000

-

-

6

7,250,000

6

7,250,000

6

7,250,000

6

7,250,000

24

29,000,000

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครองและ
การบริหารจัดการทีด่ ี
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

109

17,848,270

124

18,693,820

115

18,813,820

124

18,693,820

482

74,049,730

-

-

18
5

1,730,000
240,000

18
5

1,730,000
240,000

18
5

1,730,000
240,000

18
5

1,730,000
240,000

72
20

6,920,000
960,000

-

-

3

554,000

7

1,100,000

7

1,100,000

6

700,000

23

3,854,000

รวม

-

-

26

2,524,000

30

3,070,000

30

3,070,000

29

2,670,000

115

11,734,000
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชอาหารสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อส่งเสริมให้
- เกษตรกรผู้เลีย้ ง
เกษตรกรปลูกพืชอาหาร โคกระบือ
สัตว์ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
จานวน 80 คน
2. เพื่อให้ความรู้ในการ
ทาอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
20,000 เกษตรกร
ตาบล
กันตวจระมวล
มีความรู้
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1.เกษตรกรมี
สานัก
หญ้าเพื่อใช้เลี้ยง ปลัดเทศบาล
สัตว์ในฤดูแล้ง
2.เกษตรกรมี
ความรู้และ
สามารถผลิต
อาหารสัตว์
รูปแบบต่างๆ ได้
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
2 โครงการส่งเสริมระบบ 1.เพื่อให้ความรู้การใช้ เกษตรกรผู้เลี้ยง
ผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์ม พลังงานทางเลือก
สุกรและโคกระบือ
ปศุสัตว์
และเสริมสร้างความรู้ และประชาชนที่
การผลิตก๊าซชีวภาพ สนใจ
จานวน 55 คน
ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตสัตว์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
โคกระบือแบบครบ
วงจร สามารถ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กับ
เกษตรกรต้นแบบ
2.เพื่ออบรมให้ความรู้
การเลีย้ งสัตว์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกษตรกรทีเ่ ลี้ยงโค
กระบือและ
ประชาชนที่สนใจ
จานวน 60 คน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรและโค
กระบือ มีความรู้
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1. ประชาชนที่
สานัก
อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์ม ปลัดเทศบาล
เลี้ยงสัตว์
สภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น จะไม่มี
แมลงวันมา
รบกวน และจะไม่
มีน้าเสียปนเปื้อน
ในแหล่งน้า
ธรรมชาติ ทั้งผิว
ดินและใต้ดิน
40,000 เกษตรกรผู้เลี้ยง 1.สามารถส่งเสริม
สานัก
สุกรและโค
การเลีย้ งโคเนื้อเชิง ปลัดเทศบาล
กระบือ มีความรู้ พาณิชย์ สามารถ
เพิ่มขึ้น
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร้อยละ 80
กับเกษตรต้นแบบ
การเลีย้ งโคเนื้อได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

โครงการ

4 โครงการขยายพันธุ์กบ

5 โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้การเลีย้ งสัตว์ปีก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1.เพื่อให้ความรู้การขยาย เกษตรกรในตาบล
พันธ์และการเลี้ยงกบ เพื่อ กันตวจระมวล
การบริโภคและจาหน่าย
จานวน 50 คน
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ปีกเพื่อการจาหน่าย
และให้ความรู้และขั้นตอน
ในการเลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละ
ชนิด

6 โครงการส่งเสริมการผลิต 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ข้าวอินทรีย์วิถีกันตวจ
การปลูกข้าวอินทรียเ์ พื่อ
ระมวล
แปรรูปจาหน่าย
2.เพื่อให้ความรู้ขั้นตอน
การทาการเกษตรแบบ
ปราณีต

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 40,000 40,000

เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 80 คน

-

50,000

50,000

50,000

สมาชิกกลุ่มผูผ้ ลิต
ข้าว/เกษตรกร
จานวน 90 คน

-

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
40,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.เกษตรกร
ตาบลกันตวจระ
มวล มีความรู้
การขยายพันธ์
และการเลีย้ งกบ
เพื่อการบริโภค
และจาหน่ายได้
50,000 เกษตรกรตาบล
1.เกษตรกรผู้
กันตวจระมวล มี เลี้ยงสามารถ
ความรู้เพิ่มขึ้น
เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อ
สามารถประกอบ การจาหน่าย
อาชีพเสริมได้
และให้ความรู้
ร้อยละ 80
และขั้นตอนใน
การเลีย้ งสัตว์ปีก
แต่ละชนิดได้
30,000 เกษตรกร มี
1.เกษตรกร
ความรู้เพิ่มขึ้น
ตาบลกันตวจระ
สามารถประกอบ มวล สามารถ
อาชีพเสริมได้ ร้อย ผลิตข้าวอินทรีย์
ละ 80
ปลอดสารเคมีได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.เพื่อให้ความรู้และ
ส่งเสริมการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่
2.เพื่อศึกษาดูงานแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่
ต้นแบบ

8

โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง

1.เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น เกษตรกรมี
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร
2.เพื่อพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เป็น Young
Smart Farmer

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เกษตรกรในตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 50 คน

เกษตรกรต้นแบบ
ในด้านต่างๆ
(ปราชญ์ และ
ประชาชนที่สนใจ
จานวน 50 คน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ความทักษะ
เพิม่ ขึ้น สามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมได้
ร้อยละ 80
30,000 เยาวชน/นักเรียน
มีความรูเ้ พิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.เกษตรกร
สามารถทา
การเกษตรทฤษฏี
ใหม่ สร้างเป็น
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 2.สามารถ
นาความรูไ้ ปปรับ
ใช้ในพื้นที่นาของ
ตนได้
1.สามารถพัฒนา
ให้เป็นเกษตรกรที่
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรได้
และพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young
Smart Farmer
ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่
9

โครงการ
โครงการเทคนิคการทา
เกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและให้องค์
ความรู้การทาเกษตร
ผสมผสาน
2.เพื่อลดรายจ่ายเพิม่
รายได้แก่ครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 50 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

10 โครงการหลุมพอเพียงตาม 1.เพื่อสนับสนุนการใช้
แนวพระราชดารัสปรัชญา พื้นทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูง
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่สุด
2.เพื่อให้ความรู้ในการ
ปลูกพืชสามระดับ

- ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 50 คน

-

20,000

20,000

20,000

11 โครงการเทคนิคการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และดินเพื่อ
จาหน่าย

กลุ่มเมล็ดข้าวพันธุ์
ดีวิถีกันตวจ
ระมวล
จานวน 60 คน

-

50,000

50,000

50,000

1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อจาหน่ายได้
2.เพื่อส่งเสริมการร่วม
กลุ่มของเกษตรกร

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80
20,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ความทักษะ
เพิ่มขึ้น สามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมได้
ร้อยละ 80
50,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ทักษะเพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1.สามารถให้องค์
สานัก
ความรู้การทาเกษตร ปลัดเทศบาล
ผสมผสาน
2.สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน
1.ประชาชนมี
สานัก
ความรู้ความเข้าใจ
ปลัดเทศบาล
และใช้พื้นที่ได้อย่าง
คุ้มค่า สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
1.สามารถรวมกลุม่
กันเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อจาหน่าย
ในพื้นที่ตาบล
กันตวจระมวลได้

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพื่อให้ความรู้และฝึก
การผลิตสารชีวมวลเพื่อใช้ ปฏิบตั ิการผลิตวสารชีว
ในการเกษตร
มวลเพือ่ ใช้ในการเกษตร

- เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 60 คน

-

30,000

30,000

30,000

13 โครงการสนับสนุนการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1.เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้
การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
เชิงพาณิชย์
2.เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 40 คน

-

20,000

20,000

20,000

14 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1.เพื่อส่งเสริมและให้
การแปรรูปผลผลิตทาง
ความรูก้ ารแปรรูปผลผลิต
การเกษตร
ทางการเกษตร
2.เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 50 คน

-

30,000

30,000

30,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เกษตรกรมีความรู้
และสามารถทาสาร
ชีวมวลเพื่อใช้เองได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

1.ประชาชน
สามารถต่อยอด
โครงการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมในพื้นที่ได้
อย่างคุ้มค่า สามารถ
ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ครอบครัว
30,000 ประชาชนมีความรู้ 1.สามารถส่งเสริม
เพิ่มขึ้นสามารถ
และให้ความรู้การ
ประกอบอาชีพ
แปรรูปผลผลิตทาง
เสริมได้
การเกษตร
ร้อยละ 80
2.สร้างรายได้เสริม

สานัก
ปลัดเทศบาล

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

30,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ทักษะเพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80
20,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ทักษะเพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

15 โครงการพลังงานโซล่า
เซลล์เพื่อการเกษตร

16 โครงการบริหารศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้การใช้ประโยชน์
จากพลังงานโซล่าเซลล์
ทางการเกษตร
2.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
การใช้พลังงานโซล่าเซลล์
เพื่อการเกษตร
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การเกษตร เผยแพร่ขอ้มูล
และบริการข่าวสาร ด้าน
การเกษตร และ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 50 คน

ตัวแทนเกษตรกร
ในตาบลกันตวจระ
มวล
จานวน 30 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ทักษะเพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80

-

20,000

20,000 ตัวแทนเกษตรกร
มีการประชุม 12
ครั้ง/ปี

-

550,000 550,000 550,000 550,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ของตนเองได้
2.สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
1. เป็นศูนย์กลางใน
การรวมตัวของ
เกษตรกร
2. เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่ และพัฒนา
กลุ่มการเกษตรให้
ก้าวหน้าต่อไป
ในอนาค

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

2

โครงการ
โครงการตลาดสีเขียว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
จานวน 100 คน

1.เพื่อส่งเสริมการทา
การเกษตรแบบครบวงจร
2.เพื่อสนับสนุนพื้นที่
แลกเปลีย่ นสินค้าทางการ
เกษตรประจาตาบล
กันตวจระมวล
โครงการส่งเสริมและ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรต้นแบบ
สนับสนุนหนึ่งชุมชนหนึ่ง แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจใน การประกอบ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน
อาชีพทางการ
พอเพียง
2.เพื่อสนับสนุนบุคคล
เกษตรในตาบล
ต้นแบบและพัฒนา
กันตวจระมวล
ศักยภาพในการถ่ายทอด จานวน 30 คน
ความรู้แก่ผู้อื่นได้
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถประกอบ
อาชีพเสริมได้
ร้อยละ 80
50,000 เกษตรกรตาบล
กันตวจระมวล มี
ความทักษะ
เพิ่มขึ้น สามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมได้
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.มีจดุ ซื้อขายเพื่อ
แลกเปลีย่ นสินค้า
ทางการเกษตรใน
ชุมชน
2.สนับสนุนสินค้า
ชุมชน
1.มีปราชญ์ชุมชน
ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรูไ้ ด้
และเกิดแหล่ง
เรียนรูด้ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสูบน้าประปาเพื่อ เพื่อให้มีแหล่งน้า
การเกษตร (โดยใช้
สาหรับทาการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์)
อย่างเพียงพอ
บ้านกันตวจระมวล หมู่ 1
2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โรงเรียนกันทรารามถึง
บ้านโคกเพชร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
ช่วงเวลากลางคืน และ
เกิดความปลอดภัย
3 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อให้สามารถระบาย
ระบายน้าพร้อมบ่อพักน้า น้าได้อย่างมี
บ้านกันตวจระมวล หมู่ 1 ประสิทธิภาพ
สายหน้าวัด-ศูนย์สาธิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 แห่ง
(ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
ขนาดรางกว้าง
0.80 ม.
ยาว 179 ม.
หนา 0.25 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

100,000

539,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีแหล่งน้าประปา
สาหรับการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สาหรับ
การอุปโภคและ
สาหรับทา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น
ระบายน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านกันตวจ
ระมวล

1 แห่ง
เพื่อให้มีหอกระจาย
(ตามแบบเทศบาล
ข่าว/เสียงตามสายใน
กาหนด)
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ของ
ราชการ
5 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนดิน
สายนานายสุเพียร แรงจบ ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 5 ม.
สูง 1.00 ม.
การคมนาคม

6 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบ้านนายประมวล สืบ
สันต์ ถึงถนนสายบ้าน
ทานบ

ระยะทาง 500 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนดิน
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 5 ม.
สูง 1.00 ม.
การคมนาคม
ระยะทาง 100 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

500,000

-

-

210,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

จานวนประชาชน
ที่ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
ฟังข่าวสารของ
ทางราชการ
อย่างทั่วถึง

500,000

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2565
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายเหม
สืบสันต์ ถึงบ้านนายเลน
แรงจบ บ้านกันตวจ
ระมวล หมู่ 1
8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายยาน แรงจบ
บ้านกันตวจระมวล
หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กันตวจระมวล-บ้านโสน
(สายทางบ้านนางอาน
บุญสม-บ้านนายวิทยา
สืบสันต์)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 100 ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 250 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 200 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
210,000

530,000

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

480,000

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านนายเสริมถึงลาห้วย
โตงบ้านกันตวจระมวล
หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

11 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านกันตวจระมวล
หมู่ 1 ถึง บ้านถนนชัย
หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเข้า
โรงเรียนกันทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง 6 ม.
ระยะทาง1,000 ม.
สูง 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 2,000ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 400 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

800,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

1,200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2565
(บาท)
300,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านกันตวจระมวล หมู่ 1
จากบ้านนายเบง มัทธุรี
ถึงลาห้วยโตง
14 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านกันตวจระมวล หมู่ 1
จากบ้านนายสาเร็จ สืบ
สันต์ ถึงบ้านโคกเพชร
15 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านกันตวจระมวล
หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้าน
โคกจร้าบ
16 โครงการขยายเขตประปา
เทศบาล-ตลาดชุมชน
ตาบลกันตวจระมวล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนนดิน
ได้รับความ
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
สะดวกสบายในการ ระยะทาง 330 ม.
คมนาคม
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนนดิน
ได้รับความ
ขนาดกว้าง 5 ม.
สะดวกสบายในการ ระยะทาง 1,000 ม.
คมนาคม
สูง 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ได้รับความ
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
สะดวกสบายในการ ระยะทาง 550 ม.
คมนาคม
หนา 0.20 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
เพื่อให้ประชาชนมี ยาว 414.00 ม.
น้าในการอุปโภค
บริโภค
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
64,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

300,000

402,000

-

-

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนมีน้า
สาหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการก่อสร้างห้องน้า เพื่อให้ประชาชนมี
สาธารณะประโยชน์บ้าน ห้องน้าสาธารณะ
กันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ประโยชน์ สะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
310,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

287,000

-

-

-

312,000

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมู่ 2 จาก
บ้านนายวิโรจน์ นพรัตน์
ถึงบ้านนายแม้น
ดาวเรือง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

20 โครงการก่อสร้างถนน
ดินคุ้มปอยแซว บ้าน
สระ หมู่ 2 ถึง นานาย
สมควร แรงจบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 109 ม.
หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

มีห้องน้า
สาธารณะที่
สะอาด เพียงพอ

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

240,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

เพียงพอ

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านสระ หมู่
2 หน้าบ้านนางมนัญ
ชยา เป็นตามวา ถึงซุ้ม
ประตู

ตัวชี้วัด
(KPI)

(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 118 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระ
มวล)
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 800 ม.
สูง 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

โครงการ

21 โครงการก่อสร้างถนน
ดินจากทมอกวนถึงห้วย
โอเปรียล (สุดนานายไว้
แสนกล้า) บ้านสระ
หมู่ 2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนดิน
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 700 ม.
การคมนาคม
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
วางท่
อระบายน้ารอบ
เพื่อให้สามารถระบาย
หมู่บ้าน ม.2
น้าได้ดี ไม่ท่วมขัง

22 โครงการวางท่อระบาย
น้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระถึงแยกบ้าน
นางอุ แรงจบ
23 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อให้สามารถระบาย
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก น้าได้อย่างมี
น้าบ้านสระ หมู่ 2 (สาย ประสิทธิภาพ
ศพด.บ้านสระ)
24 โครงการขุดลอกหนอง
น้าจะแกซีเปรื๊อดและถม
ที่เพื่อเป็นที่สาธารณะ
พร้อมวางท่อส่งน้า
บ้านสระ หมู่ 2

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

210,000

--

--

700,000

สาย ศพด.บ้านสระศูนย์สาธิตการตลาด

-

604,000

ขุดลอกหนองน้าจะแก
ซีเปรื๊อด
1 แห่ง

--

-

วัตถุประสงค์

ขุดลอกหนองน้า
จะแกซีเปรื๊อด เพื่อให้
มีแหล่งน้าสาหรับการ
อุปโภคและสาหรับ
การเกษตรในการใช้
ประโยชน์อย่าง
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

--

-

ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
และระบายน้าได้
ดี

กองช่าง

--

--

-

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

กองช่าง

-

2,000,000

-

มีแหล่งน้าสาหรับ
ใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ระบายน้าได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลด
ปัญหาน้าท่วมขัง
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

2564
(บาท)

2565
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

25 โครงการขุดลอกหนอง
สวาย บ้านสระ หมู่ 2

วัตถุประสงค์

ขุดลอกหนองสวาย
บ้านสระ เพื่อให้มี
แหล่งน้าสาหรับการ
อุปโภคและสาหรับ
การเกษตรในการใช้
ประโยชน์อย่าง
เพียงพอ
26 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู ขุดลอกห้วยโอเปรียล
แหล่งน้าลาห้วยจะแก เพื่อให้มีแหล่งน้า
ซีเปรื๊อด บ้านสระ หมู่ 2 สาหรับการอุปโภคและ
ถึงถนนทางเข้าบ้าน
สาหรับการเกษตรใน
ตังกอ ต.บ้านไทร
การใช้ประโยชน์อย่าง
เพียงพอ
27 โครงการขุดลอกโอ
ขุดลอกห้วยจะแกซีป
เปรียลทั้งสาย จากลา รื้อด เพื่อให้มีแหล่งน้า
ห้วยจะแกซีเปรื้อด
สาหรับการอุปโภคและ
บ้านสระ หมู่ 2
สาหรับการเกษตรใน
การใช้ประโยชน์อย่าง
เพียงพอ
28 โครงการก่อสร้างท่อ
เพื่อให้สามารถระบาย
ลอดเหลี่ยม บ้านตาแก้ว น้าได้ดี ไม่ท่วมขัง
หมู่ 3

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

--

--

250,000

-

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สาหรับ
การทาการเกษตร
จากแหล่งน้า

ขุดลอกห้วย
โอเปรียล
1 แห่ง

-

500,000

--

--

-

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สาหรับ
การทาการเกษตร
จากแหล่งน้า

กองช่าง

ปริมาตรดินขุด
4,000 ลบ.ม.

-

300,000

--

--

-

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สาหรับ
การทาการเกษตร
จากแหล่งน้า

กองช่าง

1.50 x 1.50 ม.
ยาว 6.00 ม.

-

600,000

--

--

-

ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
และระบายน้าได้ดี

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกหนองสวาย
1 แห่ง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับความ
บ้านตาแก้ว หมู่ 3 จาก สะดวกสบายในการ
หน้าบ้านนางจอม
คมนาคม

30

สมพงษ์ ถึงบ้านนาง
กัญญา น้อยเภา
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ได้รับความ
ตาแก้ว หมู่ที่ 3
สะดวกสบายในการ

คมนาคม
31 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับความ
บ้านตาแก้ว หมู่ 3 จาก สะดวกสบายในการ
จากบ้านนางนิตยา
คมนาคม
32

สมานทอง ถึงบ้านนาย
ใหม่ มัดทุรี
โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านตาแก้ว หมู่
3 จากบ้านนายโกมล
ยิ่งเสมอ ถึงเกาะทม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 289 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 14.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 150 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 200 ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

2561
(บาท)
742,000

2562
(บาท)
612,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
224,000

-

40,000

-

-

-

-

-

495,000

-

-

-

-

-

400,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33 โครงการก่อสร้างถนนหิน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

34 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านตาแก้ว หมู่ 3
จากบ้านนายโกมล ยิ่ง
เสมอ ถึงบ้านโคก
ตามอม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

35 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านตาแก้ว หมู่
3 จากบ้านนางกิมเพชร
บุญสม ถึงบ้านทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

คลุกบ้านตาแก้ว หมู่ 3
จากบ้านนายพันธ์ชัย แรง
จบ ถึงบ้านนางราตรี
ประสารรส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,000ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 750 ม.
สูง 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 300 ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
400,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

225,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

540,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 80

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านตาแก้ว หมู่ 3
จากบ้านนางสาวสาย
สุนีย์ แก้วสอน ถึงบ้าน
นางชอย เรียบร้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

37 โครงการขุดลอกห้วย
กระเจา บ้านทานบ
หมู่ 4

ขุดลอกห้วยกระเจา
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับการอุปโภค
และสาหรับ
การเกษตรในการใช้
ประโยชน์อย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทานบ หมู่ 4 จาก
โค้งกอไผ่ บ้านนายคิน
บุญสม ถึงบ้านนายคา
เตือน บุญสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 300 ม.
สูง 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ขุดลอกสระน้า
สาธาณะ
1 แห่ง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,50ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

500,000

-

470,000

-

-

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

มีแหล่งน้าสาหรับ
ใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สาหรับ
การทาการเกษตร
จากแหล่งน้า

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 81

ที่

โครงการ

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทานบ หมู่ 4 จาก
แยกบ้านนางสาลี ศุภ
มาตร – บ้านนางสะเวช
ยอดเสาดี-นายเลียม
จุรัย
40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทานบ หมู่ 4 จาก
แยกบ้านนายหอม เวลา
เกิด – บ้านนางวิไลย์
นึกมั่น
41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทานบ หมู่ 4 จาก
บ้านนางดวงพร ศิริใจ
ถึงแยกบ้านนางสุพิน
คาเก่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)
610,000

2562
(บาท)
-

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 200 ม.
การคมนาคม

-

-

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 85.00 ม.
การคมนาคม

-

193,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 240 ม.
การคมนาคม

งบประมาณ
2563
(บาท)
495,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

671,000

-

-

-

หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ห น ้ า | 82

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านทานบ หมู่ 4 เส้นทางโค้ง
นานายคารพ แรงจบถึงบ้าน
โสน หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

43 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน
ทานบ หมู่ 4 จากแยกบ้าน
นายประมาศ ส่องาม ถึงบ้าน
ตาแก้ว หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ทานบ หมู่ 4 จากสระเยาวชน
ถึงบ้านนายคาเตือน บุญสม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 500 ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 200ม.
สูง 1.00 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 200 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
800,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2565
(บาท)
-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ห น ้ า | 83

ที่
45

46

47

48

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนน คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ได้รับความ
ขนาดกว้าง 5 ม.
ทานบ หมู่ 4 เส้นบ้านทานบ สะดวกสบายใน
ระยะทาง 300 ม.
ถึงวัดบ้านทานบ
การคมนาคม
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
โครงการก่อสร้างกาแพงกัน เพื่อป้องกันดิน
ขนาดสูง 3.5 ม.
ดินรอบสระน้าบ้านตาแจ๊ต พังทลาย
ยาว 98.50 ม.
หมู่ที่ 5
ดาดคอนกรีตหนา
0.10 ม.
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 608,000
คอนกรีตบ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ ได้รับความ
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
5 สายบ้านนางจวน จวง
สะดวกสบายใน
ระยะทาง 215 ม.
จันทร์ – บ้านนายเหลื่อม
การคมนาคม
สูง 0.15 ม.
มั่นยืน
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้สามารถ
รางระบายน้าคอนกรีต
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ระบายน้าได้ดี ไม่ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ตาแจ๊ต หมู่ 5
ท่วมขัง
0.40 ม. ยาว 250 ม.
(ตามแบบเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล)
โครงการ

วัตถุประสงค์

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-

341,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

สามารถป้องกัน
ดินทรุดได้

กองช่าง

654,000

-

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

595,000

-

-

-

ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
และระบายน้าได้
ดี

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 84

ที่

โครงการ

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตา
แจ๊ต หมู่ที่ 5
สายบ้านนายรังสรรค์ นวน
จันทร์ -นายสายฟ้า มัดทุรี
50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
เพชร หมู่ 6
(สายบ้านโคกหลัก)
51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
เพชร หมู่ 6
เชื่อมบ้านโคกละลม
52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
เพชร หมู่ 6 ซอยบ้านนางคา
จันทร์ หิ่งห้อยดี

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้
กว้าง 4.00 ม.
480,000
การสัญจรไป-มา
ประชาชน
ยาว 200 ม.
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกสบายใน หนา 0.15 ม.
ร้อยละ 80
การคมนาคม (ตามแบบเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล)
เพื่อให้
ก่อสร้างถนน คสล.
681,000
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 5 ม.
ครัวเรือนที่มีการ
ความ
ระยะทาง 270 ม.
คมนาคมสะดวก
สะดวกสบายใน หนา 0.15 ม.
รวดเร็วเพิ่มขึ้น
การคมนาคม
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
เพื่อให้
ก่อสร้างถนน คสล.
187,000
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม.
ครัวเรือนที่มีการ
ความ
ระยะทาง 80 ม.
คมนาคมสะดวก
สะดวกสบายใน หนา 0.15 ม.
รวดเร็วเพิ่มขึ้น
การคมนาคม
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
เพื่อให้
ก่อสร้างถนน คสล.
321,000
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม.
ครัวเรือนที่มีการ
ความ
ระยะทาง 142 ม.
คมนาคมสะดวก
สะดวกสบายใน หนา 0.15 ม.
รวดเร็วเพิ่มขึ้น
การคมนาคม
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
เพชร หมู่ 6
ซอยประปาหมู่บ้าน-บ้านนาง
ปราณี เจริญรอบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านโคกเพชร สาย
ทางบ้านสระ –โคกละลม
(บ้านนายเกลียว สีเดียว)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ 6
สายทางบ้านโคกหลัก (บ้าน
นายฉลอม ทันนิกา-บ้านนาย
อุทัย เป็นตามวา)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 250 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 150 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 150 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
380,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

495,000

-

495,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านโคกเพชร
หมู่ 6 สายบ้านนายสงค์
มากโทก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 200 ม.
การคมนาคม

57 โครงการขุดลอกหนอง
จร๊อก บ้านโคกเพชร
หมู่ 6

ขุดลอกหนองจร๊อก
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับการอุปโภค
และสาหรับการเกษตร
ในการใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ
เจาะบ่อบาดาล
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับการอุปโภค
และสาหรับการเกษตร
ในการใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ

58 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อทาการเกษตร บ้าน
โคกเพชร หมู่ 6

หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระ
มวล)
ขุดลอกหนองจร๊อก
จานวน 1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาล
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
600,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

600,000

-

-

-

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

กองช่าง

-

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

กองช่าง

2565
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

59 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้าจากอ่างเก็บน้าปันเลีย๊ ะ
อันซองไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศ
ตะวันตก บ้านโสน หมู่ 7
60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสน หมู่ 7 ซอย 1
บ้านนายมอญ ซื่อสัตย์

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้าได้ดี ไม่
ท่วมขัง

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสน หมู่ 7 ซอย 5 จาก
บ้านนางกัญญาวีร์ แกล้ว
กล้า ถึง ถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสน หมู่ 7 ซอย 3 จาก
บ้านนายเขียม บุญสม ถึง
ถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างคลองส่งน้า
1 แห่ง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 200 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 85 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 242 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,000,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

440,000

-

-

266,000

-

617,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
และระบายน้าได้
ดี

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางในหมู่บ้านโสน
หมู่ 7 (บ้านนายประยูร
สุรศร-บ้านนางทอง
จันทร์ จุไร)
64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโสน หมู่ 7 ซอย 6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางภายในหมู่บ้าน
โสน หมู่ 7 จากศูนย์
สาธิตการตลาดถึงบ้าน
นายโสภณ สุดแสนฉุน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 150 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 80 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 150 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
305,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
495,000

-

-

270,000

-

-

-

495,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ห น ้ า | 89

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

66 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโสน หมู่ 7 จาก
โคกกระเดืองถึง
ป่าทาเลหนองสาม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ถนนชัย หมู่ 8 จากบ้าน
นายยอด ถึงสี่แยกบ้าน
นางอาพร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ถนนชัย หมู่ 8 จากบ้าน
นางอ้อยอินทร์ ดุจจานุ
ทัศน์ ถึงแยกสนามกีฬา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.50 ม.
ระยะทาง 300 ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 240 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 600 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

608,000

685,000

-

-

-

-

-

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ห น ้ า | 90

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ถนนชัย หมู่ 8 สายสระตา
ยอด ถึงแยกสนามกีฬา

เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านโสน-โคกสยา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ถนนชัย สายทางสนาม
กีฬา-หนองสาม
(บ้านนายดนุพล ได้เห็น
ตอบ-บ้านนายปลัด เปล่ง
ปลั่งศรี)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 242 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล)
ถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 150 ม.
หนา 0.10 ม. (ตาม
แบบเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล)
ถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 150 ม.
หนา 0.10 ม.
(ตามแบบ
เทศบาลตาบล
กันตวจ ระมวล)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

-

-

495,000

-

-

-

495,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ห น ้ า | 91

ที่

โครงการ

72 โครงการขุดลอก
หนองถนน บ้านถนนชัย
หมู่ 8

วัตถุประสงค์

ขุดลอกหนองถนน
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับการอุปโภค
และสาหรับการเกษตร
ในการใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ
73 โครงการขุดลอกคลองรอบ ขุดลอกคลองรอบป่า
ป่าทาเลหนองสาม
ทาเลหนองสามเพื่อให้
บ้านถนนชัย หมู่ 8
มีแหล่งน้าสาหรับการ
อุปโภคและสาหรับ
การเกษตรในการใช้
ประโยชน์อย่าง
เพียงพอ
74 โครงการขุดลอก
ขุดลอกลาห้วยโตง
ลาห้วยโตง
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับการอุปโภค
และสาหรับการเกษตร
ในการใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกหนองถนน
จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,200,000

ขุดลอกคลองรอบ
ป่าทาเลหนองสาม
จานวน 1 แห่ง

-

-

-

-

ขุดลอกลาห้วยโตง

-

-

-

2,000,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

600,000 มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

กองช่าง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

กองช่าง

2565
(บาท)
-

-

มีแหล่งน้า
สาหรับใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

75 โครงการขุดลอกสระ
น้าตายอด บ้านถนนชัย
หมู่ 8

76 โครงการขุดลอก
หนองพรม บ้านถนนชัย
หมู่ 8

77 โครงการจัดซื้อเตาเผา
ขยะสาเร็จรูป พร้อม
ติดตั้ง
78 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกสระน้าตายอด ขุดลอกสระน้า
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาธารณะ
สาหรับการอุปโภค
1 แห่ง
และสาหรับการเกษตร
ในการใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ
ขุดลอกหนองพรม
ขุดลอกสระน้า
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาธารณะ
สาหรับการอุปโภค
1 แห่ง
และสาหรับการเกษตร
ในการใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ
เพื่อลดปัญหาขยะมูล เตาเผาขยะ
ฝอยตกค้าง
สาเร็จรูป 1 ตัว
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
และมีแสงสว่างที่
เพียงพอ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขต
ไฟฟ้า และติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

500,000

-

มีแหล่งน้าสาหรับ
ใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

กองช่าง

-

-

-

200,000

-

มีเตาเผาสาหรับ
กาจัดขยะทั่วไป

สามารถลด
ปัญหาขยะมูล
ฝอยได้

กองช่าง

-

-

500,000

500,000

-

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ครัวเรือนที่มีความ ความสะดวก
พึงพอใจ
และแสงสว่างที่
เพียงพอ

2564
(บาท)
--

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 มีแหล่งน้าสาหรับ
ใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาหรับการทา
การเกษตรจาก
แหล่งน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ห น ้ า | 93

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

79 โครงการปรับปรุงโรงทอ เพื่อเป็นสถานที่ใน
ผ้าไหมประจาท้องถิ่น
การพัฒนาทักษะและ
บ้านโสน หมู่ 7
ความรูใ้ นการทอผ้า
ไหมท้องถิ่น
80 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลกันตวจ
ระมวล
81 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาล
กันตวจระมวล
82 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สระ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 แห่ง

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

บริเวณ
สานักงาน
เทศบาล

-

-

100,000

100,000

1 แห่ง

-

-

150,000

150,000

-

-

2,539,000

-

เพื่อเป็นอาคารสาหรับ ก่อสร้างอาคาร
จัดการเรียนการสอน ศพด. ขนาด 81และจัดกิจกรรมต่างๆ 100 คน
(สถ.ศพด.3)
แบบไม่ตอกเข็ม

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีโรงทอผ้าไหมที่
ได้มาตรฐาน 1
แห่ง

ประชาชนมีโรง
ทอผ้าไหม
สาหรับการผลิต
และออกแบบผ้า
ไหม
เทศบาลมีสถานที่ บริเวณ
ทางานร้อยละ ๘๐ สานักงานมีภมู ิ
น่าอยู่
ทัศน์ที่สวยงาม

150,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจ
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน
มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสาหรับ
จัดการเรียนการ
สอนและมีความ
สะดวก คล่องตัว
มีพื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ห น ้ า | 94

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

83 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโคกเพชร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete)
สายบ้านโคกเพชร (โคกละ
ลม) เชื่อมบ้านสวายซอ
ตาบลโคกยาง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชน
ผู้สญ
ั จรไป-มา และ
เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สามารถขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

84 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่างบ้านโสน
ตาบลกันตวจระมวล –
บ้านลาดวน ตาบล
บ้านไทร อาเภอปราสาท

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนผู้สญ
ั จรไปมา และเป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สามารถขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง
6 เมตร
ระยะทาง
3,000 เมตร
(ตามแบบ
เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล)
ก่อสร้างถนน
หินคลุก
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 6,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

2561
(บาท)
--

2562
(บาท)
--

--

--

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
15,000,000 15,000,000

2565
(KPI)
(บาท)
15,000,000 ร้อยละของ

1,400,000

1,400,000

1,400,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ครัวเรือนที่
ความสะดวก
ได้รับการ
รวดเร็วในการ
คมนาคม
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว สะดวก
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สามารถแก้ไข
ปัญหาสภาพ
ถนนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ น้าท่วม
ขัง ให้กับ
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

85 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่างบ้าน
กันตวจระมวล กับ
บ้านถนนชัย ตาบล
กันตวจระมวล อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนผู้
สัญจรไปมา และ
เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร
86 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญหา
สายบ้านกันตวจระ
ความเดือดร้อน
มวล หมู่ที่ 1 เชื่อม
ให้แก่ประชาชนผู้
บ้านโคกจราบ ตาบล สัญจรไปมา และ
ตาเบา อาเภอปราสาท เป็นเส้นทาง
จังหวัดสุรินทร์
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
หินคลุก
ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร
ยาว 6,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.
ยาว 5,000 ม.

2561
(บาท)

-

2562
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,350,000 1,350,000

2565
(บาท)
1,350,000

12,000,000

12,000,000 ร้อยละของ

12,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

สามารถแก้ไข
ปัญหาสภาพถนน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
น้าท่วมขัง ให้กับ
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย

สามารถแก้ไข
ครัวเรือนที่มี ปัญหาสภาพถนน
การคมนาคม ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
สะดวกรวดเร็ว น้าท่วมขัง ให้กับ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
87 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อสร้างถนนหิน
เชื่อมระหว่างบ้าน
ความเดือดร้อน
คลุก
กันตวจระมวล กับ
ให้แก่ประชาชนผู้ ผิวจราจรกว้าง
บ้านถนนชัย ตาบล
สัญจรไปมา และ 6.00 เมตร
กันตวจระมวล อ.
เป็นเส้นทาง
ยาว 6,000 ม.
ปราสาท จ.สุรินทร์
คมนาคมที่ได้
หนาเฉลี่ย
มาตรฐาน
0.10 เมตร
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร
88 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อสร้าง
เชื่อมระหว่าง
ความเดือดร้อน
ถนนลาดยาง
โคกละลม (สหกรณ์
ให้แก่ประชาชนผู้ ผิวจราจรกว้าง
เพื่อการเกษตรฯ)
สัญจรไปมา และ 6.00 เมตร
ตาบลกันตวจระมวล เป็นเส้นทาง
ยาว 3,000 ม.
กับบ้านสระ
คมนาคมที่ได้
หนาเฉลี่ย
ตาบลโคกยาง
มาตรฐาน
0.10 เมตร
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,350,000

-

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000 ร้อยละของ

5,661,500

7,231,000

59,925,000

61,490,000

50,455,000

2564
(บาท)
1,350,000

2565
(บาท)
1,350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

สามารถแก้ไข
ปัญหาสภาพ
ถนนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ น้าท่วม
ขัง ให้กับ
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย

สามารถแก้ไข
ครัวเรือนที่มีการ ปัญหาสภาพ
คมนาคมสะดวก ถนนที่เป็นหลุม
รวดเร็วเพิ่มขึ้น เป็นบ่อ น้าท่วม
ขัง ให้กับ
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตาบล
กันตวจระมวล

2 โครงการปลูกต้นไม้เนื่อง
ในวันสาคัญ

3 โครงการปลูกหญ้าแฝก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1.เพื่อสารวจพันธุ์พืชที่มี จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
ในตาบลกันตวจระมวล
พันธุกรรมพืชอัน
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เนื่องมาจาก
และอนุรักษ์พรรณไม้ชนิด พระราชดาริฯ
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
(อพ.สธ.)
จานวน 1 แห่ง
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิม่ พื้นที่สี
เขียวในชุมชน
1.เพื่อลดการพังทลาย
ของหน้าดิน และ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูดินและน้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

30,000

30,000

30,000

ลดการพังทลาย
และเสื่อมโทรม
ของหน้าดิน

-

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่หา
ยาก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1.ได้รู้จักพืชประจาถิ่น
สานัก
และมีข้อมูลพันธุ์พืชใน ปลัดเทศบาล
พื้นที่
2.มีพันธ์ไม้หายากไว้
ในชุมชนเพื่อนาไปสู่
การศึกษาเรียนรู้ของ
คนรุ่นหลังต่อไป
30,000 ประชาชนมีจิตสานึก ประชาชนมีส่วนร่วม
สานัก
ในการดูแลรักษาป่า ในการฟื้นฟู อนุรักษ์
ปลัดเทศบาล
และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวใน
ชุมชนได้
20,000 ลดการพังทลายของ ประชาชนมีส่วนร่วม
หน้าดินได้
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
หน้าดิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการใช้พลังงานจาก เพื่อส่งเสริมให้
โซล่าเซลล์ในการผันน้าสู่ ประชาชนใช้พลังงาน
แปลงเกษตร
ทดแทน ลดภาวะโลก
ร้อน และดาเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
5 โครงการรักน้ารักป่ารัก 1.เพื่อส่งเสริมและ
ชุมชน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน
6 โครงการอนุรักษ์ดิน
1.เพื่อให้ความรู้การ
ตรวจดินและการ
อนุรักษ์ดิน
2.ส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชตระกูลถั่ว
เพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนทั้ง
8 หมู่บ้าน ใช้
พลังงานทดแทน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000 ลดภาวะโลกร้อน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีส่วนร่วม
สานัก
ในการอนุรักษ์พลังงาน ปลัดเทศบาล
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 100 คน

-

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชนมี
จิตสานึกในการ
ดูแลรักษาป่าและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
ในชุมชนได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 60 คน
ได้รับความรู้

-

30,000

30,000

30,000

30,000 ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของ
ดินเพิ่มขึ้น

มีความรูเ้ รื่องดินและ
การตรวจดิน สามารถ
ปรับปรุงบารุงดินของ
ตนเองได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่
7

8

โครงการ
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก
พืชสมุนไพร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้และ
คุณสมบัติของพืช
สมุนไพรแต่ละชนิด
2.เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว และ
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
พืชสมุนไพรในพื้นที่
ตาบลกันตวจระมวล
โครงการส่งเสริมการไถ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้
กลบตอซัง เพื่อลดภาวะ รู้จักประโยชน์จากการไถ
โลกร้อน
กลบตอซัง และสามารถ
นาไปปรับใช้กับพื้นที่
ของตนเองได้
รวมแผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

30,000

เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพืชสมุนไพรได้

30,000

30,000

ร้อยละ 80 ของ
จานวนประชาชน
รับรู้ถึงประโยชน์
ของการไถกลบ
ตอซัง

1.รู้จักพืชสมุนไพร
และสรรพคุณของ
สมุนไพร
2.มีการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว และมี
แหล่งเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรในตาบล
สามารถป้องกัน
และบรรเทาการ
เกิดภาวะเรือน
กระจกหรือโลก
ร้อนได้

240,000

240,000

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
และกลุม่ สมุนไพร
จานวน 60 คน

-

30,000

30,000

30,000

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

30,000

30,000

-

240,000

240,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

ห น ้ า | 100

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการส่งเสริมการคัด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิด ประชาชนตาบล
แยกขยะมูลฝอยใน
การมีส่วนร่วมในการลด กันตวจระมวล
ชุมชนแบบบูรณาการ สู่ ปริมาณขยะในชุมชน
ทั้ง 8 หมู่บ้าน
สังคมสีเขียว
คัดแยกขยะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
100,000 ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง

2 โครงการทอดผ้าป่าขยะ
รีไซเคิล
“เปลี่ยนขยะ เป็นกอง
บุญ”

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทอดผ้าป่าขยะรี
มีจิตสานึกในการคัดแยก ไซเคิล
ขยะ สามารถเปลี่ยนกอง จานวน 8 หมู่บ้าน
ขยะเป็นกองบุญ

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง

3 โครงการตลาดนัดขยะ
รีไซเคิล

เพื่อปลุกจิตสานึกและ เยาวชน/โรงเรียน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ จานวน 100 คน
สิ่งแวดล้อม

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนมีความรู้
และจิตสานึก
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนสามารถ
สานัก
คัดแยกขยะมูล
ปลัดเทศบาล
ฝอย และลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชนได้
ประชาชนสามารถ
สานัก
คัดแยกขยะมูล
ปลัดเทศบาล
ฝอย และลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชนได้
เด็กและเยาวชนรู้
สานัก
วิธีการจัดการ
ปลัดเทศบาล
ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงการ

4 โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ และลดภาวะโลก
ร้อน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ส่งเสริมสุขภาพ/ลด
ภาวะโลกร้อน
จานวน 200 คน

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และเป็นการลดการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ลดภาวะโลกร้อน
5 โครงการสร้างเด็กและ
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็กและเยาวชน
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และเยาวชนมี
ตาบลกันตวจระมวล
จิตสานึกในการ
จานวน 50 คน
จัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6 โครงการประกวดการ
1.เพื่อขับเคลื่อน
ประกวดชุมชนสะอาด
จัดการขยะมูลฝอย
แผนปฏิบัติการ
จานวน 8 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน/ชุมชน ตาม
“จังหวัดสะอาด”
แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2.เพื่อรณรงค์
มูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้าง
การเรียนรู้ สร้างวินัย
ในการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ
ต้นทาง
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สุขภาพแข็งแรง/ ประชาชนมีส่วนร่วม
สานัก
ลดภาวะโลก
ในการลดภาวะโลก
ปลัดเทศบาล
ร้อน
ร้อนจากการลดการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง

30,000

30,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความพึงพอใจ

เด็กและเยาวชนมี
จิตสานึกสามารถ
ดูแลรักษาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

50,000

50,000

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 65

1.ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ขยะ
2.ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทได้
3.ปริมาณขยะลดลง

สานัก
ปลัดเทศบาล

270,000

270,000

270,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

-

-

30,000

-

50,000

-

240,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอปราสาท
“โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอปราสาท
งาน 80 ปี ของดีอาเภอ
ปราสาท และงานกาชาด
อาเภอปราสาท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

๒๕61
(บาท)

งบประมาณ
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้มีสถานที่กลาง
สาหรับเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.

อุดหนุนอาเภอปราสาท
/
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท.

-

7,200

7,200

7,200

7,200

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของ
อปท. 1 แห่ง

สามารถเป็นศูนย์
สานัก
ปฏิบัติการร่วมใน ปลัดเทศบาล
การช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของ
อปท. ได้

1.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีศิลปวัฒธรรม
ของอาเภอปราสาท
2.เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เผยแพร่
และจาหน่ายของดี นวัต
วิถีผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลผลิตทางการเกษตร

ประชาชนอาเภอ
ปราสาท ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษา
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรและกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ ในพื้นที่
อาเภอปราสาท

-

80,000

-

-

-

อุดหนุนโครงการ
งาน 80 ปี ของดี
อาเภอปราสาท
และงานกาชาด
ประจาปี
ปีละ 1 ครั้ง

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถี
ชุมชน จากรายได้
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมให้
แพร่หลาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการงาน 80 ปี ของดี 1.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
อาเภอปราสาท
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของอาเภอปราสาท
2.เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
3.เพื่อเผยแพร่และ
จาหน่ายของดี นวัตวิถี
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผลผลิตทางการ
เกษตรของชาวอาเภอ
ปราสาท

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ประชาชนอาเภอ
ปราสาท ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษา
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรและกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ ในพื้นที่
อาเภอปราสาท

๒๕61
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
100,000
-

๒๕64
(บาท)
-

๒๕65
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปีละ 1 ครั้ง

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถี
ชุมชน จากรายได้
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมให้
แพร่หลาย

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

โครงการ

4 อุดหนุนที่ทาการปกครอบ
อาเภอปราสาท
เทศกาลของดีอาเภอ
ปราสาท และงานกาชาด

5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
ปราสาท

วัตถุประสงค์
เเพื่ออุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอปราสาท
ในการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ศิลปวัฒธรรมและ
กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เผยแพร่
และจาหน่ายของดี นวัต
วิถีผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่ออุดหนุน/สนับสนุน
การดาเนินงานของกิ่ง
กาชาดอาเภอปราสาท

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ประชาชนอาเภอ
ปราสาท ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษา
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรและกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ ในพื้นที่
อาเภอปราสาท

๒๕61
(บาท)
-

ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
50,000

๒๕64
(บาท)
50,000

๒๕65
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถี
ชุมชน จากรายได้
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมให้
แพร่หลาย
ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนได้รับ
ได้รับการช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ
ตามภารกิจของกิ่ง
กาชาด

สานัก
ปลัดเทศบาล

ปีละ 1 ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

6 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ “โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนในการ
ให้การสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบความทุกข์
ยาก เดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์”

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ปีละ 1 ครั้ง

๒๕61
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

๒๕64
(บาท)
20,000

๒๕65
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนได้รับ
ได้รับการช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ
ตามภารกิจของ
เหล่ากาชาด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 อุดหนุนอาเภอปราสาท
“โครงการประชุมสัมมนา
การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานส่วนท้องถิ่น/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาขีด
ผู้บริหารท้องถิ่น/
ความสามารถในการ
พนักงานเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
จานวน 70 คน
ประสิทธิภาพแก่
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การรับนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติ ไปสู่การเป็น
ราชการยุคใหม่ทมี่ ุ่งเน้น
การบริการให้กับ
ประชาชน
รวมแผนงานบริหารทั่วไป

๒๕61
(บาท)
-

-

งบประมาณ
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
11,000 11,000

๒๕64
(บาท)
11,000

๒๕65
(บาท)
11,000

233,700

103,700

103,700

103,700

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐได้

บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติ
ราชการเป็นไป
ตามนโยบายของ
รัฐได้

สานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมและ
เพื่อพัฒนาความรู้และ
พัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ ทักษะของเจ้าหน้าที่กู้
ชีพประจาตาบลให้มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3 โครงการช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เดือดร้อนให้กับ
(ภัยแล้ง, ภัยหนาว,
ประชาชนที่ประสบภัย
อัคคีภัย, อุทกภัย, วาต
ภัย)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พนักงานกู้ชีพ
จานวน 10 คน

2561
(บาท)
-

พนักงานเทศบาล/
พนักงานกู้ชีพ/
พนักงานดับเพลิง/อป
พร.
จานวน 50 คน

-

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 เจ้าหน้าที่กู้ชีพมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
สามารถนาความรู้ที่
รับมาพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพได้
50,000 50,000 50,000 50,000 มีความรู้ทักษะใน เจ้าหน้าที่ทุกคนมี
การปฏิบัตหิ น้าที่ ทักษะและความรู้
เพิ่มมากขึ้น
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ประสบภัยได้รับ ประชาชนที่ประสบ
ความช่วยเหลือทุก ภัยต่างๆ ได้รบั การ
คน
ช่วยเหลือ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่
4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการป้องกันและลด เพื่อป้องกันและลด
จัดตั้งจุดบริการ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ประชาชนในช่วง
เทศกาล ปีใหม่
เทศกาลปีใหม่
เทศกาล
โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 ลดจานวนการเกิด
อุบัติเหตุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนทาให้
สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุน้อยลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

5

โครงการป้องกันและลด เพื่อป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วง อุบัตเิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล

-

30,000

30,000

30,000

30,000 ลดจานวนการเกิด
อุบัติเหตุ

การจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนทาให้
สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุน้อยลง

สานัก
ปลัดเทศบาล

6

โครงการรวมพลัง
บาเพ็ญประโยชน์เนื่อง
ในวัน อปพร.

สมาชิก อปพร.
200 คน

-

50,000

50,000

50,000

50,000 อปพร. ได้ร่วมกัน
ทากิจกรรม
ร้อยละ 80

สานัก
ปลัดเทศบาล

7

โครงการจัดหาถังบรรจุ
น้าไฟเบอร์กลาส ขนาด
2,000 ลิตร

จัดหาถังบรรจุน้า
จานวน 10 ใบ

-

-

-

120,000

สมาชิก อปพร.ทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
ประชาชนมีถังบรรจุ
น้าไว้ใช้สาหรับการ
อุปโภคบริโภค

8

โครงการจัดระเบียบ
จราจรขับขี่ปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 100 คน

-

-

30,000

30,000

ประชาชนได้รับความรู้
เสริมสร้างวินัยในการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อให้สมาชิก อปพร.
ได้ร่วมกันทากิจกรรม
เพื่อทาประโยชน์ให้แก่
สังคม
เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชน มีถัง
เก็บน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภค
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่
อย่างปลอดภัย ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

-

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้

30,000 ลดการเกิด
อุบัติเหตุได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

9

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก
อปพร.

10 โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินการแพทย์ฉุกเฉิน
(กู้ชีพ)
11 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
หลักสูตรจัดตั้ง

12 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยแก่
สถานศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นการทบทวน
ศึกษาดูงาน
และเพิ่มความรู้ให้กับ
สมาชิก อปพร.
อปพร. ทีผ่ ่านการอบรม จานวน 100 คน
หลักสูตรจัดตั้งมาแล้ว
ให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
การบริการเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประชาชนในพื้นที่
จานวน อปพร.ใน
จานวน 40 นาย
พื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทดแทน
สมาชิกรุ่นเก่าทีไ่ ม่
พร้อมปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ครู นักเรียน และ
อบรมมีความรู้ความ บุคลากรทางการ
เข้าใจในด้านการ
ศึกษา
ป้องกันและระงับ
จานวน 100 คน
อัคคีภัยแก่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

-

200,000

200,000

200,000

-

100,000

100,000

100,000

-

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
150,000 ผู้ผ่านการอบรม
มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สมาชิก อปพร.
ได้รับความรู้
ทักษะและ
ประสบการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

200,000 การแพทย์
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ
100,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ
จากการ
ฝึกอบรม

ประชาชนในเขต
บริการได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพิ่มจานวนสมาชิก
อปพร. และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และ
ทักษะในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กอายุต่ากว่า
15 ปี
จานวน 50 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2565
(บาท)
50,000

13 โครงการวัคซีนป้องกัน
เด็กจมน้า

เพื่อให้เด็กมีทักษะใน
การเคลื่อนที่และรู้จัก
เอาตัวรอดในน้าได้

14 โครงการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด

-

-

-

500,000

-

15 โครงการอาสาสมัคร
จราจร

เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร เสริมทักษะด้าน
การจราจร ลดปัญหา
การเกิดอุบัตเิ หตุจราจร

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้นักเรียน
เยาวชน ในเขต
พื้นที่
จานวน 100 คน

-

-

-

30,000

30,000

-

940,000

970,000

1,170,000

1,000,000

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ป้องกันเด็ก
เพื่อให้เด็กที่เข้า
สานัก
จมน้าได้
รับการอบรมมี
ปลัดเทศบาล
ร้อยละ 80
ทักษะในการ
เคลื่อนที่และ
รู้จักเอาตัวรอด
ในน้าได้
มีความปลอดภัย ประชาชนได้รับ
สานัก
ในชีวิตและ
ความปลอดภัย
ปลัดเทศบาล
ทรัพย์สิน
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ร้อยละของ
เด็กและเยาวชน
สานัก
จานวนผู้ผ่าน
มีความรู้ความ
ปลัดเทศบาล
การอบรม
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการทัศนศึกษา
เพื่อสร้างประสบการณ์การ
แหล่งเรียนรู้สาหรับเด็ก เรียนรูจ้ ากสถานที่จริง สร้าง
ปฐมวัย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชน
2 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง
พระคุณแม่ และตระหนักถึง
วันสาคัญประจาชาติไทย
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้า
แสดงออก มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้พัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์
4 โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานของ
นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผล
งานของนักเรียน และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กปฐมวัย
ศพด.บ้านสระ
นักเรียน
ร.ร.อนุบาลฯ /
ศพด.บ้านสระ
นักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 500 คน
นักเรียน
ร.ร.อนบาลฯ /
ศพด.บ้านสระ

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000 เด็กปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู้ได้
จากสถานที่จริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

นักเรียนมีความ
ผูกพันและใกล้ชิด
กับบุพการีมากขึ้น
นักเรียนทุกคนได้
แสดงออกและมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม

กองการศึกษา

-

30,000 นักเรียน
ร้อยละ 80
กล้าแสดงออก
150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80

-

20,000

นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง และมี
พัฒนาที่ดีขึ้น
นักเรียนทุกคนมี
นิสัยรักการฟังและ
การอ่านเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2561
(บาท)
-

-

30,000

30,000

20,000

30,000

20,000

20,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่
นาเสนอผลงาน

5 โครงการหนูน้อยรักการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ
นักเรียน
20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนรักการ
อ่าน
ทักษะการอ่านให้แก่เด็ก เกิด
ร.ร.อนบาลฯ /
อ่าน
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ศพด.บ้านสระ
ร้อยละ 80
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

6

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ปฐมวัย

7

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

8

โครงการวันไหว้ครู

9

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาหรับเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ครูผู้สอน
ครู ร.ร.อนุบาลฯ /
สามารถจัดการเรียนการ ครู ศพด.บ้านสระ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ฝึก
ทักษะการจัดการเรียน
การสอน นาความรู้ที่
ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ
เพื่อสร้างความเข้าใจใน ผู้ปกครอง
การจัดการเรียนการ
ร.ร.อนุบาลฯ /
สอนให้กับผู้ปกครอง
ศพด.บ้านสระ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

10,000

10,000

10,000

10,000

นักเรียน
ร.ร.อนุบาลฯ /
ศพด.บ้านสระ

-

10,000

10,000

10,000

10,000

นักเรียน
ร.ร.อนุบาลฯ /
ศพด.บ้านสระ

-

20,000

20,000

20,000

20,000

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ระลึกถึงพระคุณของ
ครู และแสดงความ
เคารพต่อครูบาอาจารย์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
และจิตใจทีส่ มบูรณ์ เกิด
ทักษะทางด้านกีฬา

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ครูผสู้ อนทุกคน
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ผู้ปกครองทุกคน
สามารถเข้าใจ
การจัดการเรียน
การสอน
นักเรียน
นักเรียนทุกคน
ร้อยละ 100
ได้แสดงออกถึง
ได้ไหว้ครู
ความเคารพต่อ
ครูบาอาจารย์
นักเรียนทุกคนได้เข้า นักเรียนทุกคน
ร่วมกิจกรรม
เกิดทักษะ
ร้อยละ 80
ทางด้านกีฬา
และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

ครูผสู้ อนมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน
11 โครงการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตระบบ ADSL
โรงเรียนอนุบาลฯ
โรงเรียนอนุบาลกันตวจระ
มวล
12 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
โรงเรียนอนุบาลกันตวจ จัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียน
ระมวล
การสอน ประจาห้องสมุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียน
ร.ร.อนบาลฯ /
ศพด.บ้านสระ

2561
(บาท)
-

ร.ร.อนุบาลฯ

-

ร.ร.อนุบาลฯ

-

13 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
โรงเรียนอนุบาลกันตวจ จัดซือ้ หนังสือ/สื่อการเรียน
ระมวล
การสอน ประจาห้องสมุด

ร.ร.อนุบาลฯ

-

14 โครงการพัฒนาแหล่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เรียนรูโ้ รงเรียนอนุบาล จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ หรือ
กันตวจระมวล
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย

ร.ร.อนุบาลฯ

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เสริมสร้าง
ครู ผู้ปกครองและ
ความสัมพันธ์
นักเรียนเกิด
เพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน
9,600
9,600
9,600
9,600 มีอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนอนุบาลฯ
สาหรับสืบค้น
มีอินเตอร์เน็ตที่ใช้
ข้อมูลการศึกษา ในการปฏิบัติงาน
เพื่อสืบค้นข้อมูล
10,000 100,000 100,000 100,000 มีสื่อการเรียนการ โรงเรียนอนุบาลฯ
สอนในห้องสมุด มีห้องสมุดทีไ่ ด้
1 ห้อง
มาตรฐานมีสื่อการ
เรียนครบถ้วน
100,000 100,000 100,000 100,000 มีสื่อการเรียนการ โรงเรียนอนุบาลฯ
สอนในห้องสมุด 1 มีห้องสมุดทีไ่ ด้
ห้อง
มาตรฐานมีสื่อการ
เรียนครบถ้วน
50,000 50,000 50,000 50,000 มีแหล่งเรียนรู้
ครูผสู้ อนสามารถ
สาหรับเด็กปฐมวัย ใช้แหล่งเรียนรู้
จานวน 1 แห่ง
ภายในโรงเรียนใน
การจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2562
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

2565
(บาท)
50,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ศึกษาดูงานและเข้า
ร่วมประชุมเสวนาทาง
วิชาการ

-

30,000

30,000

30,000

30,000

เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง นักเรียน ร.ร.อนุบาลฯ
วิชาการของนักเรียน
นักเรียน ศพด.
ครู

-

80,000

80,000

80,000

80,000

วัตถุประสงค์

15 โครงการพัฒนาศูนย์การ เพื่อส่งเสริมให้ครู
เรียนอาเซียน
สามารถใช้ศูนย์การเรียน
อาเซียนในการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน
16 โครงการปรับปรุง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
หลักสูตรสถานศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนอนุบาล
สถานศึกษาให้มี
กันตวจระมวล
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
17 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และเข้าร่วมประชุม
ในด้านวิชาการเกี่ยวกับ
เสวนาทางวิชาการใน
การศึกษา
งานมหกรรมศึกษา
ท้องถิ่น
18 โครงการส่งนักเรียน
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการมหกรรมจัด
การศึกษาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ร.ร.อนุบาลฯ

ปรับปรุงหลักสูตร
ร.ร.อนุบาลฯ

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

จานวนหลักสูตรที่ สามารถปรับปรุง
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
มีทักษะทาง
บุคลากรได้เพิ่มพูน
การศึกษา
ความรู้และ
ร้อยละ 80
แลกเปลีย่ นทักษะ
ความรู้ต่าง ๆ จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น
นักเรียน
บุคลากรได้เพิ่มพูน
ร้อยละ 80 มี
ความรู้และ
ทักษะในการ
แลกเปลีย่ นทักษะ
แข่งขัน
ความรู้ต่าง ๆ จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

มีศูนย์การเรียน
อาเซียน
จานวน 1 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
19 โครงการอบรมคุณธรรมและ 1. เพือ่ สร้างความเข้าใจ นักเรียนของ
จริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย ในหลักธรรมคาสอนของ โรงเรียนอนุบาล
พุทธศาสนา
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ฝึกปฏิบัตติ นตามหลักคา
สอนของพุทธศาสนา
20 โครงการบริหารโดยใช้
1.เพื่อให้สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนเป็นฐานในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
กันตวจระมวล
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ปัญญาท้องถิ่น
2.เพื่อให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
21 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา 1.เพื่อสร้างทักษะการ
เด็กและเยาวชน
ฟุตบอลเยาวชน ตาบล
เล่นกีฬา
ตาบล
กันตวจระมวล
ฟุตบอลที่ถูกต้อง
กันตวจระมวล
2.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

100,000

100,000

-

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
นักเรียนของ รร. นักเรียนได้พัฒนา กองการศึกษา
อนุบาลฯทุกคน จิตใจเป็นมนุษย์ที่
ร.ร.อนุบาล
เข้าร่วม
สมบูรณ์ เป็นผู้มี
กิจกรรม
ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
มีจริยธรรมอันดี
งาม
100,000 สถานศึกษามี
1.สถานศึกษาเป็น โรงเรียนอนุบาล
แหล่งเรียนรู้ทาง แหล่งเรียนรู้ทาง
กันตวจระมวล
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 1 แห่ง 2.นักเรียนได้มี
ส่วนในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
50,000 มีศูนย์ฝึกกีฬา
เยาวชนที่สนใจ
กองการศึกษา
ฟุตบอลที่ได้
กีฬาฟุตบอลได้รับ
มาตรฐาน 1
การฝึกฝนทักษะ
แห่ง พร้อมครู ทางกีฬาฟุตบอล
ฝึก
อย่างมีคุณภาพ
2565
(บาท)
20,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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22 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลกันตวจระมวล
23 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระ
24 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาโรงเรียนดี
ประจาตาบล”
25 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ กษตรพอเพียงและ
การพัฒนาดินที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ทัศคติ รวมทั้ง
ปลูกฝังการทาความดี
ให้แก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกษตรพอเพียง สามารถ
นาไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจาวันได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการ
เรียนการสอนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

นักเรียน ศพด.
บ้านสระ

-

620,000 620,000

620,000

620,000 ได้มาตรฐาน

สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการ
เรียนการสอนได้

กกองการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

40,000

40,000

40,000

40,000

นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
ร้อยละ 80

นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
คุณภาพจิต มีจิต
อาสาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

20,000

20,000

20,000

20,000

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติ
ตามเกษตร
พอเพียงได้

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกษตร
พอเพียง สามารถ
นาปรับใช้กับ
ชีวิตประจาวันได้

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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26 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
นาฎศิลป์”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการทางานเป็นทีม
เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชนและ
ผู้ปกครองในการทา
กิจกรรมร่วมกัน
27 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
1.เพื่อส่งเสริมให้
วิทยา
นักเรียนและเยาวชนใน
“โครงการส่งเสริมและ
ชุมชนมีความสามารถใน
พัฒนากีฬามวยไทยและมวย กีฬามวย
สากลสมัครเล่นสู่ความเป็น 2.เพื่อส่งเสริมให้
เลิศ”
นักเรียนและเยาวชนใน
ชุมชนได้เห็นคุณค่าของ
กีฬามวยไทย
28 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
เพื่อให้นักเรียนได้เข้า
วิทยา
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
“โครงการส่งเสริมการ
กีฬาเซปักตะกร้อ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
นักเรียน ใช้เวลาว่างให้
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ”
เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกล
ยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

2565
(บาท)
50,000

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

30,000

30,000

30,000

30,000

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นักเรียนมี
นักเรียนมีทักษะ
ทักษะ และ
เจตคติ และมี
ความคิดริเริม่
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
ร้อยละ 80
สามารถทางาน
เป็นทีมได้
นักเรียนเลี้ยงไก่ นักเรียนสามารถ
พันธุ์ไข่ได้
จัดทาบัญชีรับจ่าย และช่วยลด
รายจ่ายให้กับ
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

นักเรียนร้อยละ นักเรียนได้เข้าร่วม
70 ได้เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ
สามารถพัฒนา
ทักษะในการเล่น
กีฬามากขึ้น

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองการศึกษา
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29 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด”
30 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“ค่ายคณิต คิดสนุก”
31 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“ค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษและภาษาอาเซียน
32 อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ว
วิทยา
“วัยใส่ วัยรุ่น ใส่ใจสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

2565
(บาท)
30,000

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

15,000

15,000

15,000

15,000

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์จริง

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

-

30,000

30,000

30,000

เพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

อุดหนุนโรงเรียน
ไทรแก้ววิทยา

-

15,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมี
นักเรียนได้รับรู้ถึง
ภูมิคุ้มกันยาเสพ ปัญหาและพิษภัย
ติด ร้อยละ 80 ของยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

เพิ่มทักษะ
ทางด้าน
คณิตศาสตร์
ความสามารถ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80

นักเรียนมีสามารถ
และเพิ่มทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใน
สถานการณ์จริงได้

กองการศึกษา

นักเรียนมี
ความรู้ และ
ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา
ร้อยละ 80

นักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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33 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทานบ
“โครงการปรับปรุงวง
ดุริยางค์โรงเรียนบ้าน
ทานบ”
34 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทานบ
“โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

35 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทานบ
“โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน”

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้นักเรียนมีเครื่อง อุดหนุนโรงเรียน
ดนตรีใช้ในการเรียนการ
บ้านทานบ
สอน และสามารถสร้าง
วงค์ดุริยางค์ของ
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.เพื่อพัฒนาแหล่ง
อุดหนุนโรงเรียน
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
บ้านทานบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์

เพื่อสารวจและอนุรักษ์ อุดหนุนโรงเรียน
พันธุกรรมพืช และมีสวน
บ้านทานบ
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

-

60,000

60,000

60,000

-

-

30,000

30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนร้อยละ
80
กล้าแสดงออก

นักเรียนมีความ
ผูกพันและใกล้ชิด
กับบุพการีมากขึ้น

60,000

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง

30,000

มีสวน
พฤกษศาสตร์
จานวน 1 แห่ง

1.สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การเพิ่มความรู้
และฝึกทักษะการ
ทางานได้
2.นักเรียน
สามารถนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้พันธุกรรม
พืช

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

36 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทานบ
“โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการ”
37 อุดหนุนโรงเรียนกัน
ทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)
“โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา”
38 อุดหนุนโรงเรียนกัน
ทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)
“โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม”

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ อุดหนุนโรงเรียน
ทักษะทางวิชาการ
บ้านทานบ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ อุดหนุนโรงเรียน
ความรู้ที่หลากหลายและ
กันทราราม
เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
(นุ่นศึกษาคาร)
กว้างไกล
2.เพื่อฝึกภาวะของการ
เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ีให้
เกิดกับตัวผู้เรียน
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ อุดหนุนโรงเรียน
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
กันทราราม
ขยะในโรงเรียน
(นุ่นศึกษาคาร)
2.เพื่อให้โรงเรียนเป็น
สถานศึกาที่ปลอดขยะและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
35,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000

-

60,000

60,000

60,000

60,000

นักเรียนได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่วมกัน

-

60,000

60,000

60,000

60,000

นักเรียนรูจ้ ักการคัด นักเรียนสามารถ กองการศึกษา
แยกขยะ
คัดแยกขยะใน
โรงเรียนได้ และ
เป็นสถานศึกษาที่
สะอาด

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
35,000

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
มีความพึงพอใจ ด้านวิชาการเพิ่ม
ร้อยละ 80
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นักเรียนสามารถ
นาความรู้จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรูไ้ ด้

กองการศึกษา

ห น ้ า | 121

ที่

โครงการ

39 อุดหนุนโรงเรียนกัน
ทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)
“โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน”
40 อุดหนุนโรงเรียนกัน
ทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)
“โครงการส่งเสริมผูเ้ รียน
ด้านศิลปะดนตรี”

41 อุดหนุนโรงเรียนกัน
ทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)
“โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน”

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ อุดหนุนโรงเรียน
การปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
กันทราราม
2.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้
(นุน่ ศึกษาคาร)
นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
อุดหนุนโรงเรียน
ทางานเป็นทีม มีความ
กันทราราม
รับผิดชอบและรูจ้ ักใช้เวลา
(นุ่นศึกษาคาร)
ว่างให้เกิดประโยชน์
วัตถุประสงค์

เพื่อสารวจและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และมีสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้

อุดหนุนโรงเรียน
กันทราราม
(นุ่นศึกษาคาร)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
นักเรียนมี
นักเรียนได้
กองการศึกษา
คุณธรรม
ตระหนักถึงคุณค่า
จริยธรรมเพิ่มขึ้น และความสาคัญ
ของศาสนา
นักเรียนมีความรู้ นักเรียนได้เรียนรู้
และประสบการณ์ และรูจ้ ักการ
มากขึ้น
ทางานเป็นทีม มี
สุนทรียภาพด้าน
ดนตรี และ
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์
มีสวน
นักเรียนมีแหล่ง
พฤกษศาสตร์
เรียนรู้พันธุกรรม
จานวน 1 แห่ง พืช

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดและโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ
43 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ

รวมแผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม (นม)
ที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 100
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน ที่
มีคุณภาพ
ร้อยละ 100
5,464,600 5,724,600 5,724,600 5,724,600
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ที่มี
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึง
เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน ที่มี
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยร้านค้าและ
พัฒนามาตรฐาน
ร้านอาหาร แผงลอย
2 โครงการรณรงค์ทาลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
และควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ร้านค้า แผงลอย
ประชาน มีสุขภาพร่างกาย และประชาชนตาบล
แข็งแรง และบริโภค
กันตวจระมวล
อาหารที่เป็นมิตรกับ
ทุกหมู่บ้าน
สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการกาจัด
ประชาชนตาบล
ลูกน้ายุงลาย และป้องกัน
กันตวจระมวล
ควบคุมการระบาดของโรค จานวน 8 หมู่บ้าน
ไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์

3 โครงการสัตวว์ปลอดโรค เพื่อรณรงค์และป้องกันโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ พิษสุนัขบ้าในตาบล
สุนัขบ้าฯ

ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
จานวน 8 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนทุกคน ประชาชนบริโภค
มีสุขภาพ
อาหารที่ปลอดภัย
แข็งแรงเพิ่มขึ้น ไร้สารตกค้าง
ร้อยละ 70
อัตราการป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
น้อยกว่า 0.3/
แสนประชากร
สุนัขในชุมชน
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้าได้
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

ไม่พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ตาบล
กันตวจระมวล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สามารถป้องกัน
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน
ได้

สานัก
ปลัดเทศบาล
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตรวจสอบคุณภาพ
ของแหล่งน้า
ที่ใช้ในการอุปโภค
และบริโภค
หมู่ที่ 1 - หมูที่ 8

-

50,000

50,000

50,000

50,000

เครื่องตรวจสอบ
คุณภาพน้า
1 เครื่อง

ประชาชนมีน้าที่
สะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อป้องกันและควบคุม ร.ร.อนุบาลฯ /
การระบาดของโรคมือ
ศพด.บ้านสระ
เท้า ปาก
เพื่อส่งเสริมและ
ประชาชนตาบล
กระตุ้นให้หมู่บ้านใช้
กันตวจระมวล
เกลือเสริมไอโอดีน
จานวน 8 หมู่บ้าน
7 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อสม. 8 หมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพ
อสม. ประจาหมู่บา้ น
จานวน 115 คน
อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะ
ประจาหมู่บา้ น
เพิ่มขึ้น นาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ได้
อย่างเหมาะสม

-

30,000 30,000 30,000

30,000

ไม่มีการเกิดโรค
มือ เท้า ปาก

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

20,000 20,000 20,000

20,000

สามารถป้องกันการ
เกิดโรคมือ เท้า ปาก
ได้
ประชาชนในชุมชน
ไม่เกิดโรคคอพอก
และโรคเอ๋อ
สามารถพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขและ
นามาประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

4 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก
6 โครงการหมู่บ้าน
ไอโอดีน

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของน้าที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภคในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนใช้
เกลือไอโอดีน
ร้อยละ 100
300,000 300,000 300,000 300,000 อสม. มีความรู้
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

ห น ้ า | 125

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด

9

เงินอุดหนุนสาหรับ
เพื่อสนับสนุนการ
สนับสนุนการดาเนินงาน ดาเนินงานของอาสาสมัคร
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

10 โครงการอุดหนุนสาหรับ เพื่อตอบสนองการ
การดาเนินงานตามแนวทาง ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ประจาปี
สาธารณสุข
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(หมายเหตุ : จานวน 8 หมู่
หมู่ละ 20,000 บาท)
11 โครงการสารวจข้อมูลจานวน เพื่อสารวจข้อมูลและขึ้น
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ทะเบียนจานวนสัตว์
จานวน 2 ครั้ง/ปี
รวมแผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกครัวเรือน
จานวน 8 หมู่บ้าน

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

2561
(บาท)
-

2565
(บาท)
30,000

จานวน 8 หมู่บ้าน

-

64,000

64,000

64,000

อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข

-

160,000 160,000 160,000

160,000

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่ตาบล
กันตวจระมวล

-

7,020

2 ครั้ง/ปี

-

1,470

64,000

7,020

7,020

755,470 791,020 791,020

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชุมชนสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละ 80
ชุมชนได้รับ
งบประมาณทุก
แห่ง

791,020

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ชุมชนน่าอยู่
สะอาด เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพ
ดีขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

สามารถทราบ
จานวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาสตรี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กลุ่มสตรี
จานวน 40 คน

เพื่อให้องค์กรสตรีเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ตรง เป็น
การส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาสตรีให้เป็น
องค์กรแกนนาที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรสตรีชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่ ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-8
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

-

40,000

40,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มสตรีที่เข้าร่วม องค์กรสตรีได้
โครงการร้อยละ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
80
ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ตรง มี
องค์กรสตรีทมี่ ี
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนากลุ่มสตรีใน
ชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
ก่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านร้อย
ละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านที่พักอาศัยมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนบ้านกลาง
โดยสร้างบูรณาการใน
ผู้สูงอายุ
ชุมชนเป็นพลังสร้างสังคม
ร่มเย็น และส่งผลดีถึง
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม
เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน
และเข้มแข็งในการ
แก้ปัญหาและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง และ
ประสบปัญหาความทุกข์
ยากเดือดร้อนได้ตรงกับ
ความต้องการและจาเป็น

4

โครงการปันรักปันน้าใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุหมู่ที่ 18

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ร่วมของสังคมผูส้ ูงอายุ ผู้ ผูด้ ้อยโอกาส
พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้ จานวน 100 คน
มีกิจกรรมร่วมกัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

-

30,000

30,000

30,000

2565
(บาท)
50,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถบ่งชี้ตัว
ผู้สูงอายุ และ
ประเด็นปัญหาของ
ผู้สูงอายุเฉพาะคนได้
อย่างชัดเจน
ผู้สูงอายุในชุมชน
ได้รับการจัดระบบ
และปรับ
วิธีดาเนินการเพื่อให้
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุและชุมชน
ยิ่งขึ้น
ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ด้อยโอกาสไดัรับ สามารถสร้าง
ความพึงพอใจ
สุขภาพให้แข็งแรง
และได้ทากิจกรรม
ร่วมกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

5

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ
ตาบลกันตวจระมวล
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
(บาท)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-8
30,000
ของผู้สูงอายุ ในการทา
กิจกรรมร่วมกันให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและจิตใจ
ส่งเสริมออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพให้กับผูส้ ูงอายุ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000

2565
(บาท)
30,000

เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร ผู้นาท้องถิ่นและ
บุคลากรยุคใหม่เรียนรูส้ ู่
ประชาคมอาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมอบรม

ผู้สูงอายุได้รับการ
เยี่ยมบ้าน และดูแล
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
โดยสหวิชาชีพ และ
อสผ.-ผู้สูงอายุห่วงใย
ไม่ทอดทิ้งกันมีการ
รวมกลุม่ ช่วยเหลือกัน
และกัน

ร้อยละ 80

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรม ส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มรายได้ให้
ผู้สูงอายุ
6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น
และบุคลากรยุคใหม่สู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

-ผู้สูงอายุมีความสุข มี
รอยยิ้ม มีกาลังใจไม่
เป็นโรคซึมเศร้า และ
สุขภาพดี มีรายได้เพิม่
ผู้บริหารท้องถิ่น/
ผู้นาท้องถิ่น/
บุคลากร
จานวน 50 คน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

มีทักษะในการ ผู้เข้ารับการอบรมมี
ใช้ภาษาเพิ่มมาก ทักษะในการใช้ภาษา
ขึ้น
สู่ประชาคมอาเซียนได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
7 โครงการเข้าร่วมงาน
1.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาชนตาบล
เทศกาลของดีอาเภอ
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม กันตวจระมวล
ปราสาท และงาน
ของตาบลกันตวจระมวล สถานศึกษา กานัน
กาชาด
2.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
การเจริญเติบโตทาง
และกลุม่ พลังมวลชน
เศรษฐกิจ การค้า การ
ต่างๆ ในพื้นที่ตาบล
ลงทุน และการท่องเที่ยว กันตวจระมวล
3.เพื่อเผยแพร่และ
จาหน่ายของดี นวัตวิถี
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผลผลิตทางการ
เกษตร
8 โครงการฝึกอบรมด้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประชาชนตาบล
ภาษาและสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ด้าน
กันตวจระมวล
แก่เยาวชนมุ่งสู่อาเซียน ภาษาและการสื่อสาร
จานวน 80 คน
ที่

โครงการ

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ “ถักเปลญวน
ถักขามองดักปลา ข้าว
หลาม”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตาบล
ผู้สูงอายุ มีทักษะและฝีมือ กันตวจระมวล
สามารถประกอบอาชีพ
ทุกหมู่บ้าน
เพิ่มรายได้

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2565
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
สามารถส่งเสริม
สานัก
การท่องเที่ยววิถี ปลัดเทศบาล
ชุมชน จาก
รายได้ผลผลิต
ทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ
ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ให้แพร่หลาย

ผู้เข้ารับการ
ผู้เข้ารับการ
อบรมใช้ภาษาได้ อบรมมีความรู้
ด้านภาษา
เพิ่มขึ้น สามารถ
สื่อสารได้
ผู้สูงอายุมรี ายได้ ผู้สูงอายุมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
เพิ่มขึ้น
ให้กับครอบครัว
สามารถเลีย้ ง
ตนเองได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

10 โครงการธนาคาร
น้าใต้ดิน
11 โครงการค่ายส่งเสริม
ทักษะชีวิตเยาวชน
ตาบลกันตวจระมวล
12 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการประดิษฐ
กรรมแต่งหน้าสัตว์
ด้วยลูกมะพร้าวสุก
13 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพื่อช่วยดูดซับน้าเพื่อ
บ่อสาธิตในพื้นที่
นาไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหิน 8 หมู่บ้าน
อุ้มน้า เมื่อถึงช่วง
ตาบลกันตวจระมวล
หน้าแล้ง
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั เยาวชนในตาบล
เยาวชน ได้มรี ายได้
กันตวจระมวล
เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว จานวน 50 คน
สามารถดารงชีพได้
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุในตาบล
ผู้สูงอายุ ได้มีรายได้
กันตวจระมวล
เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว จานวน 100 คน
สามารถดารงชีพได้
เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว
ได้ร่วมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีภายใน
ครอบครัว

10 ครอบครัว
ตาบลกันตวจระมวล

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

100,000

100,000

-

30,000

30,000

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ช่วยแก้ปัญหาภัย
กองช่าง
แล้ง ปัญหาน้าเค็ม
ปัญหาน้าสกปรก

100,000 ร้อยละของ
เยาวชนมีอาชีพ
0
เยาวชนมีรายได้ เสริม เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
เพิ่มขึ้น
สามารถเลีย้ ง
ตนเองได้
30,000
30,000 ผู้สูงอายุมรี ายได้ ผู้สูงอายุมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
เพิ่มขึ้น
ให้กับครอบครัว
สามารถเลีย้ ง
ตนเองได้
50,000
50,000 ร้อยละของ
ครอบครัวที่เข้า
ครอบครัวได้รับ ร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรักความ ความรักความ
อบอุ่นมากขึ้น
อบอุ่นสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการพ่อแม่มือใหม่
ใส่ใจสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับพ่อแม่มือใหม่
ให้สามารถเลีย้ งบุตรของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
15 โครงการป้องกันและ
เพื่อสร้างความรู้ความ
เด็กและเยาวชน
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เข้าใจให้กับเด็กและ
จานวน 100 คน
ก่อนวัยอันควร (แบบที่ เยาวชนเกี่ยวกับ
1)
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
อบรมได้รับความพึง
พอใจ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

16 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แบบ
ที่ 2)

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เด็กและเยาวชน
จานวน 100 คน

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไมพร้อม

17 โครงการบ้านหลังเรียน

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

เด็กนักเรียน

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของนักเรียน
ได้ทากิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง
สามารถเข้าใจ
และตระหนักถึง
การมีเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
สามารถเข้าใจ
และตระหนักถึง
การมีเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์
ที่ไม่พร้อม
นักเรียนสามารถ
ทากิจกรรม
ร่วมกันหลังเลิก
เรียนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ประชาชนมีความรู้ความ
สตรี และบุคคลใน
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ครอบครัว
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
19 โครงการสารวจพื้นที่
สร้างสรรค์/พื้นที่ที่
อันตรายต่อความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวใน
ชุมชน
20 โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพเยาวชน

เพื่อสร้างความรู้แก่
ชุมชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันช่วยเหลือและ
คุ้มครองครอบครัวใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 100 คน

ครอบครัวในตาบล
กันตวจระมวล

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ เยาวชนในตาบล
เยาวชน ได้มรี ายได้
กันตวจระมวล
เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว จานวน 50 คน
สามารถดารงชีพได้

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

2565
(บาท)
50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

-

50,000

50,000

50,000

50,000
0

ร้อยละของเยาวชน
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีความรู้
สานัก
ความเข้าใจและ
ปลัดเทศบาล
ตระหนักถึงปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว
สถาบันครอบครัว
สานัก
สามารถเฝ้าระวัง
ปลัดเทศบาล
ป้องกัน ช่วยเหลือ
และคุ้มครอง
ครอบครัวใน
ชุมชนได้
เยาวชนมีอาชีพ
สานัก
เสริม เพิ่มรายได้
ปลัดเทศบาล
ให้กับครอบครัว
สามารถเลีย้ ง
ตนเองได้
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

เพื่อให้ครอบครัวมีเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการ
พัฒนาครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง
22 โครงการกิจกรรม
เพื่อสร้างความรูค้ วาม
เสริมสร้างความเสมอ เข้าใจ และตระหนักถึง
ภาคระหว่างหญิงชายใน ความเสมอภาคแก่บุคคลใน
ครอบครัว
ครอบครัว
23 โครงการ”กันตวจ
เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การ
โมเดล” ต้นแบบเพื่อการ เรียนรู้และการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ของชุมชนในการพัฒนาที่
ยั่งยืน
24 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรูด้ ้าน
ให้แก่ราษฎร
การพัฒนาอาชีพในตาบล
ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
25 โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
สาหรับเด็กอายุไม่เกิน
15 ปี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทักษะด้านการกีฬาขั้น
พื้นฐานให้กับเด็กอายุไม่เกิน
15 ปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครอบครัวในตาบล
กันตวจระมวล
20 ครอบครัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ครอบครัวในตาบล
กันตวจระมวล

-

50,000

50,000

50,000

2 แห่ง

-

100,000 100,000 100,000

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 100 คน

-

50,000

50,000

50,000

เด็กอายุไม่เกิน
15 ปี
จานวน 40 คน

-

-

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000 ร้อยละของ
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
สถาบันครอบครัวมี
สานัก
ความสัมพันธ์ที่ดี ได้ ปลัดเทศบาล
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กัน
50,000 ร้อยละของ
สถาบันครอบครัวมี
สานัก
ครอบครัวมีความ
ความเข้มแข็งและ
ปลัดเทศบาล
เข้มแข็งมากขึ้น
สามารถสร้างความ
เสมอภาคได้
100,000 มีต้นแบบการพัฒนา สามารถเสริมสร้าง
สานัก
ที่ยั่งยืน จานวน 2
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปลัดเทศบาล
แห่ง
และเป็นต้นแบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
50,000 ครัวเรือนมีอาชีพ
ประชาชนมีคุณภาพ
สานัก
เสริมเพิ่มรายได้
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ ปลัดเทศบาล
ลดรายจ่าย เพิม่
รายได้ให้กับ
ครอบครัว
30,000 เด็กอายุไม่เกิน15 ปี เด็กมีความรู้และมี
สานัก
มีทักษะด้านกีฬา
ทักษะด้านกีฬา
ปลัดเทศบาล
ดีขึ้น ร้อยละ 70
สามารถพัฒนาฝีมือ
ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

โครงการ

26 โครงการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
27 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน
28 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
กันตวจระมวล

วัตถุประสงค์
เพื่อสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน ใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปีละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของจานวน
ข้อมูลพื้นฐานแต่ละ
ด้าน

ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ของตาบลเพื่อใช้ใน
การวางแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละของจานวน
เด็กได้รับความพึง
พอใจ
1 แห่ง

สามารถพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนได้
คนในตาบลกันตวจ
ระมวลได้รับ
สวัสดิการเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ทากิจกรรม
ร่วมกัน
เพื่อให้คนในตาบลกันตวจ
ระมวลได้รับสวัสดิการมาก
ขึ้น

เด็ก/เยาวชน
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบล
กันตวจระมวล

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

29 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อป้องกันและแก้ไข
และแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชน
และสร้างจิตสานึกในการ
ร่วมต่อต้านยาเสพติด
30 โครงการรณรงค์ต่อต้าน เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
ยาเสพติดในวันยาเสพ ร่วมต่อต้านยาเสพติด
ติดโลก 26 มิถุนายน
ของทุกปี

นักเรียน/เยาวชน
จานวน 200 คน

-

60,000

50,000

50,000

60,000

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถตระหนักถึง
โทษของยาเสพติดได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล

-

20,000

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง / ปี

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้นาชุมชน
ทั้ง 8 หมู่บ้าน
จานวน 80 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

31 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทา
แผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น
32 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เพื่ออบรมให้
คณะกรรมการหมู่บา้ น
จัดทาแผนชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาด้านไอซีที
ให้กับประชาชนทั่วไป

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

50,000

50,000

50,000

33 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการชุมชนสาหรับกลุ่ม
สตรีตาบลกันตวจระมวล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มสตรี
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

250,000

250,000

250,000

34 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของคนในชุมชนให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว

จานวน 80 คน

-

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ร้อยละของผูเ้ ข้า สามารถนาแผน
สานัก
รับการอบรมมี
ชุมชนไปใช้ในการ ปลัดเทศบาล
ความรู้
จัดทาแผนพัฒนา
ร้อยละ 80
ท้องถิ่นได้แบบ
บูรณาการ
50,000
3 ครั้ง / ปี
ประชาชนมีความรู้
สานัก
เกี่ยวกับ
ปลัดเทศบาล
คอมพิวเตอร์และ
การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้
250,000 ร้อยละของผูไ้ ด้รับ กลุ่มเป้าหมายได้
สานัก
ความพึงพอใจ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ปลัดเทศบาล
และสามารถ
บริหารจัดการ
ชุมชนได้
30,000 ร้อยละของผูไ้ ด้รับ ประชาชนได้
สานัก
ความพึงพอใจ ถ่ายทอดความรู้
ปลัดเทศบาล
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2565
(บาท)
30,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 136

ที่

โครงการ

35 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนนการบริโภคและมี
แหล่งอาหารปลอดภัยใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รู้และ
เข้าใจในการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 80 คน

2561
(บาท)
-

36 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
ต้านยาเสพติด“กันตวจ
เยาวชน ได้เล่นกีฬาห่างไกล
เกมส์”
ยาเสพติด รูร้ ักสามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8
หมู่บ้าน

-

37 โครงการกีฬาเพื่อมวลชน
“กันตวจฯ คัพ”

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
และพื้นที่
ใกล้เคียง

-

1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา
ฟุตบอลของตาบลกันตวจระ
มวลและพื้นที่ข้างเคียง
3.เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติด
4.สนับสนุนอาชีพผู้ตดั สินกีฬา
ฟุตบอลในพื้นที่
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ร้อยละของผูไ้ ด้รับ ประชาชนมีความรู้
สานัก
ความพึงพอใจ จากการอบรมและ
ปลัดเทศบาล
สามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ปลด
ภัยต่อสุขภาพได้
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม เด็กและเยาวชนที่
กองการศึกษา
กิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
เสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนได้
100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
1.ประชาชนมี
กองการศึกษา
การส่งเสริมด้าน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กีฬา ร้อยละ 80 2.กีฬาฟุตบอลได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุนและ
สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดได้
2565
(บาท)
30,000

1,940,000 2,260,000 2,260,000 2,270,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีไทย เสริมสร้าง
“ประเพณีวันลอยกระทง” ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

2 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ประชาชนตาบล
ประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
กันตวจระมวล
“ประเพณีกวนข้าวทิพย์” ประเพณีท้องถิ่น สร้าง
จานวน 8 หมู่บ้าน
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน
3 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประชาชนตาบล
ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้าง กันตวจระมวล
“วันสงกรานต์ วันผูส้ ูงอายุ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จานวน 8 หมู่บ้าน
และวันครอบครัว”
ชุมชน
4 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ประชาชนตาบล
ประเพณีท้องถิ่น
ระลึกถึงวันสาคัญทาง
กันตวจระมวล
“วันวิสาขบูชา”
ศาสนา และส่งเสริมให้
จานวน 8 หมู่บ้าน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกิด
จิตสานึกต่อแม่น้าคง
คา และสืบทอด
ประเพณีต่อไป
ประชาชนเกิด
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเกิด
จิตสานึกในการสืบ
ทอดประเพณีต่อไป
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา

-

50,000 150,000 50,000

50,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-

100,000 100,000 100,000 100,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-

50,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

50,000

50,000

50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

5 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
“วันแซนโฎนตาบูชา
บรรพบุรุษ”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน
6 โครงการสืบสานและ
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น
“แห่เทียนเข้าพรรษา” เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชน
7 โครงการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมสร้างความเป็น
“เริ่มต้นดี ชีวิตดี”
สิริมงคลให้กับประชาชน
ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่
และส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
8 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีวัสดุ
ทางการกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ
นันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
60,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง / ปี

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
และนันทนาการ
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

80,000

80,000

80,000

80,000

ทุกหมู่บ้านได้รับ ประชาชนมีอุปกรณ์ กองการศึกษา
อุปกรณ์กีฬา
กีฬาไว้สาหรับออก
กาลังกาย

2564
(บาท)
60,000

2565
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนเกิด
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
กิจกรรมและเกิด
จิตสานึกในการสืบ
ทอดประเพณีต่อไป
ประชาชนได้มีส่วน กองการศึกษา
ร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

9 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ

เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนนักกีฬาที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน

10 โครงการฝึกอบรมผู้ตดั สิน
กีฬาฟุตบอล

1.เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ผู้ผ่านการ
ในกฎ กติกากีฬาฟุตบอล
ฝึกอบรมขั้น
2.เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้
พื้นฐานและ
ตัดสินกีฬาฟุตบอล
ประชาชนที่สนใจ
3.เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ
จานวน 30 คน
การเป็นผูต้ ัดสินกีฬาฟุตบอล
ในระดับตาบลและระดับที่
สูงขึ้นต่อไป

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมร้อย 90
สามารถตัดสิน
กีฬาในระดับ
ตาบลได้

รวมแผนงานศาสนาและนันทนาการ

-

50,000 590,000 590,000 590,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

นักกีฬาทีเ่ ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
เกิดทักษะและ
ประสบการณ์
1.ผูเ้ ข้ารับการ
กองการศึกษา
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจในกฎ
กติกา กีฬา
ฟุตบอล
2.ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีทักษะการ
เป็นผู้ตดั สินกีฬา
ฟุตบอล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานศาสนงบกลาง
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพื่อช่วยเหลือให้
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุมรี ายได้
ผู้สูงอายุ
เพียงพอแก่การดารงชีพ จานวน 800 คน

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000 5,000,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
5,000,000 จานวนคนที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการ
มีรายได้เพียงพอแก่การ
ดารงชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้พิการ
จานวน 200 คน

-

3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วย
เอดส์มรี ายได้เพียงพอ
แก่การดารงชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 25 คน

-

150,000

150,000

150,000

150,000

4 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

200,000

200,000

200,000

200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สานัก
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปลัดเทศบาล
เพียงพอต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน
ผู้พิการได้รับเงิน
สานัก
จานวนคนที่ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปลัดเทศบาล
ได้รับเบี้ยยังชีพ เพียงพอต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สานัก
จานวนคนที่ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปลัดเทศบาล
ได้รับเบี้ยยังชีพ เพียงพอต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน
ประชาชนมีคุณภาพ
สานัก
ประชาชนได้รับ ชีวิตที่ดีขึ้น มี
ปลัดเทศบาล
สวัสดิการเพิ่ม สวัสดิการชุมชนที่
เข้มแข็ง
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่

โครงการ

5 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
6 เงินสารองจ่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉินทีม่ ีเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
รวมแผนงานงบกลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
ทั้ง 8หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
12 ครั้ง/ปี

-

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

-

7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
พนักงานจ้างทุก
กองคลัง
คนได้รบั สวัสดิการ
สามารถบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดการเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาล

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อดาเนินการเลือกตั้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก เป็นไปตามระเบียบ
สภาท้องถิ่น
กฎหมาย
2 โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่าง เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ารับการ
ยั่งยืน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
ประเมินเทศบาล
การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
น่าอยูอ่ ย่าง
ได้ด้วยตนเอง
ยั่งยืน
3 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้ จัดทาแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาลในการจัดเก็บ และทะเบียน
ภาษี สามารถจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินให้
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ครอบคลุมทุก
สะดวกและรวดเร็ว
พื้นที่
4 โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับ
งานภาษีจัดเก็บเองและ
ให้บริการชาระภาษีนอก
สถานที่

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าในการชาระภาษี
ต่าง ๆ

จัดอบรม
จานวน 8
หมู่บ้าน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 2562
2563
2564
256
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 350,000 350,000 จัดการเลือกตั้งฯ
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
100,000 100,000 100,000 100,000
ปีละ 1 ครั้ง

-

300,000 300,000 300,000 300,000

ความก้าวหน้า
ในการ
ดาเนินงาน
โครงการ

-

20,000

จานวนผู้มา
ชาระภาษี
เพิ่มขึ้น

20,000

20,000

20,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งและใช้
สิทธิการเลือกตั้ง
สามารถเข้ารับการ
ประเมินเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่เทศบาลน่าอยู่
อย่างยืน
สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
และเป็นการส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าใน
การจัดเก็บภาษีได้
ทาให้ประชาชน
สามารถรับทราบ
ข้อมูลการชาระภาษี
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และตามกาหนดเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง

กองคลัง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน 3 ป้าย

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

2565
(บาท)
20,000

5

โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การชาระ
ภาษี

เพื่อประชาสัมพันธ์กาหนด
ระยะเวลาในการชาระ
ภาษี

6

โครงการรับชาระภาษีนอก
สถานที่

เพื่อออกให้บริการ
ประชาชนในการรับชาระ
ภาษี

รับชาระภาษี
นอกสถานที่
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

20,000

20,000

20,000

20,000

7

โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูประดับท้องถิ่น
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับ
ประชาชนแบบบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการรวดเร็ว ในการ
ติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ
เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับพนักงานทุก
คน และสร้างความรัก
ความสามัคคี

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

-

20,000

20,000

20,000

20,000

8

9

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล
(24 เมษายนของทุกปี)

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้
รับทราบกาหนด
ระยะเวลาในการ
ชาระภาษี
จานวนผู้มา
ประชาชนได้รับ
ชาระภาษี
ความสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น
ในการชาระภาษี
และเพิ่มรายได้การ
จัดเก็บภาษี
ความรัก
ประชาชนมีส่วนร่วม
ความสามัคคี การเสริมสร้างความ
เพิ่มขึ้น
สมานฉันท์
ประชาชน ประชาชนได้รับการ
ได้รับบริการ บริการอย่างรวดเร็ว
เบ็ดเสร็จ สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้
1 ครั้ง / ปี พนักงานทุกคนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบาเพ็ญ
ประโยชน์วัน
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

กองคลัง

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

10 โครงการเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

11 โครงการจ่ายค่าประโยชน์
ตอบแทนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อานาจหน้าที่
ของ อปท. ที่เป็นประโยชน์
กับประชาชนในท้องถิ่น

เข้าร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

-

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง / ปี

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่พนักงานใน
การบริการประชาชนด้าน
ต่างๆ ตามภารกิจและ
อานาจหน้าที่

จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนอื่นให้แก่
พนักงาน

-

300,000 300,000 300,000

300,000

1 ครั้ง / ปี

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนตาบล
150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนเข้า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กันตวจระมวล
ร่วมกิจกรรม
การแสดงความกตัญญู
จานวน 8 หมู่บ้าน
ร้อยละ 80
กตเวทีต่อบุพการี
13 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้รับการ ผู้บริหาร สมาชิก
250,000 250,000 250,000 250,000 บุคลากรได้รับ
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาสมรรถนะหลักมุ่ง
สภาเทศบาล
การพัฒนา
ปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหาร ผลสัมฤทธิ์ และการ
พนักงานเทศบาล
สมรรถนะ
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บริหารจัดการทีด่ ี นามา
จานวน 50 คน
ร้อยละ 80
พนักงานเทศบาล
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนได้
รับทราบถึงอานาจ
หน้าที่และการ
ดาเนินงานของ
ท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ของท้องถิ่น

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติได้แสดง
ความจงรักภักดี
บุคลากรสามารถ
พัฒนาตนเองและ
นามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่

โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล
จานวน 30 คน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

พนักงาน
เทศบาลได้รับ
การถ่ายทอด
แลกเปลีย่ น
ความรู้
ร้อยละ 80

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และ พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง มีความ
จานวน 50 คน
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ทุกคนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

14 โครงการสร้างองค์กรแห่งการ เพื่อให้บุคลากรได้
เรียนรู้ KM-DAY
ถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความผูกพันในองค์กร
และรับทราบปัญหาใน
การปฏิบัติงาน

15 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
พนักงานเทศบาล
สานัก
ได้รับการถ่ายทอด ปลัดเทศบาล
ความรู้และเกิด
ความผูกพันใน
องค์กร สามารถ
พัฒนางานบริการ
และมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
ทุกคนมีความรู้ใน
สานัก
การพัฒนาด้าน
ปลัดเทศบาล
คุณธรรมจริยธรรม
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
เป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกใน
การรักษาวินัยการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการทางาน

พนักงานเทศบาล
จานวน 60 คน

-

30,000

30,000

30,000

30,000

17 โครงการประเมินคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกใน
จริยธรรมและความโปร่งใส การรักษาวินัยการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อให้เกิดความ
ในการปฏิบัติงาน
โปร่งใสในการทางาน

พนักงานเทศบาล
จานวน 80 คน

-

20,000

20,000

20,000

20,000

18 โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการของ
เทศบาลตาบลกันตวจ
ระมวล

ประเมินงานใน
หน่วยงานของ
เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล

-

30,000

30,000

30,000

-

1,700,000

1,700,000

1,700,000

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มาใช้
บริการของหน่วยงาน
ภายในเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล

รวมแผนงานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความโปร่งใส
และมีจติ สานึกใน
การปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น
ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม
มีความโปร่งใส
และมีจติ สานึกใน
การปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละของการ ได้ทราบถึงข้อมูล
ตรวจประเมิน ความพึงพอใจของ
มากกว่า
ผู้มารับบริการและ
ร้อยละ 60 สามารถนาข้อมูล
ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อ
ให้บริการ
สาธารณะ

1,670,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

2565
(บาท)
50,000

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
การจัดทาเวทีประชาคม ร่วมในการจัดทา
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

2

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะการจัดทาแผน
ชุมชนเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชนในการแก้ไข
และพัฒนาท้องถิ่น

อบรมตัวแทน
ชุมชน
จานวน 8 หมู่บ้าน

-

30,000

30,000

30,000

30,000

3

โครงการเด็กไทยโตไป
ไม่โกง

เพื่อปลุกจิตสานึกของ
เด็กเยาวชนสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องเพื่อให้เด็ก
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ

เด็กและเยาวชน
จานวน 100 คน

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเองได้
จัดทาแผนชุมชน ตัวแทนชุมชนได้
ได้ร้อยละ 80 เรียนรู้กระบวนการ
ทาแผนชุมชน ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กันในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
1 ครั้ง / ปี
สามารถปลุก
จิตสานึกได้ สร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้อง
เติบโตเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ที่
4

5

โครงการ
โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ประชาชนตาบล
กันตวจระมวล
จานวน 8 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

50 คน

80,000

80,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000

1 ครั้ง / ปี

ประชาชนตระหนัก
ในสิทธิมนุษยชน
และการเป็นพลเมือง
ที่ดี

80,000

ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้และแก้ไข
ปัญหาเบื้องด้านการ
เกิดสาธารณภัย

สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้

240,000 240,000 240,000 240,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลกันตวจระมวล

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
กันตวจ
ระมวล

2

โครงการปรับปรุง
โรงเรือนเกษตรอินทรีย์

เพื่อจัดให้มีสถานทีส่ าหรับ
ดาเนินการด้านการเกษตร
ให้แก่ประชาชน

3

โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพื่อซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ (โรง
เอนกประสงค์ให้สามารถใช้
อาหาร)
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
นักเรียนได้มีทรี่ บั ประทาน
อาหารกลางวันได้อย่างถูก
สุขลักษณะและเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร.ร.อนุบาลฯ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 200,000 ได้อาคารเรียนที่
สมบูรณ์และได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8 ม.
ยาว 12 ม.

-

254,000

-

-

-

โรงเรือนเกษตร
อินทรีย์ที่มี
มาตรฐาน
1 แห่ง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร
เอนกประสงค์

-

100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อาคารโรงเรียน
กองช่าง
อนุบาลกันตวจระ
มวล ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้
สามารถดาเนิน
กองช่าง
กิจกรรมต่างๆ
ด้านการเกษตร
และอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีอาคาร
กองช่าง/กอง
เอนกประสงค์ใช้
การศึกษา
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างมี
คุณภาพ สวยงาม
มีมาตรฐานและ
มั่นคงถาวร
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ที่
4

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรูไ้ อซีที
ไอซีทชี ุมชนประจาตาบล
ชุมชนตาบลกันตวจระมวล กันตวจระมวล
2.ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาด้านไอซีทีให้กับ
ประชาชนทั่วไป
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อต่อเติม/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารพัฒนา
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
อาชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เล่นเสริมปัญญา
สร้างสนามเด็กเล่นเสริม
ปัญญาตามแบบมาตรฐาน
ของมูลนิธิสนามเด็กเล่น
เสริมปัญญา
2. เพื่อให้นักเรียนได้มี
พัฒนาการที่สมวัยผ่านการ
เล่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์การเรียนรูไ้ อซีที
ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

1 หลัง

-

-

400,000

400,000

โรงเรียนอนุบาล
กันตวจระมวลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระ

-

-

100,000
เทศบาล

100,000
เทศบาล

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แห่ง

-

ผู้สูงอายุ ร้อยละ
80 มีความ
สะดวกสบายใน
การเข้ารับริการ
100,000 มีสนามเด็กเล่น
เทศบาล เสริมปัญญา 1
แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
กองช่าง
ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
และการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้
ผู้สูงอายุมี
สถานที่ในการ
ทากิจกรรม
ร่วมกัน
มีสนามเด็กเล่น
เสริมปัญญาตาม
แบบมาตรฐาน
และมีคณ
ุ ภาพ
1 แห่ง

กองช่าง

กองช่าง

ห น ้ า | 151

ที่
7

8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนก ประสงค์
(โรงครัว)

1. เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ใช้ในการ
ประกอบอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน
2. เพื่อให้มีสถานที่
ประกอบอาหารกลางวันที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มี
ความเหมาะสม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนอนุบาลกันตวจระ โรงเรียนอนุบาลกันตวจ
มวลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ระมวลและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระ
เล็กบ้านสระให้มีความ
สะอาดสวยงาม ร่มรื่น

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อาคาร
อเนกประสงค์
(โรงครัว)

โรงเรียนอนุบาล
กันตวจระมวลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000
เทศบาล
เทศบาล

2565
(บาท)
150,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล

50,000
เทศบาล

1,100,000

700,000

554,000 1,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อาคารโรงครัว
1 หลัง

โรงเรียนอนุบาล
กันตวจระมวล
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระ
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายนอก
สถานศึกษา ปี
ละ 1 ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
มีอาคาร
กองช่าง
อเนกประสงค์
(โรงครัว) ที่
สะอาด แข็งแรง
มั่นคง และถูก
สุขลักษณะ

โรงเรียนอนุบาล
กันตวจระมวล
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระ
มีภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณทีส่ ะอาด
สวยงาม ร่มรื่น

กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

3

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อไว้อ่านบัตรประชาชนในงาน
บริการประชาชน
จานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 1 หลัง
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

4,300

-

-

2,800

-

-

สานักปลัดเทศบาล

-

-

5,500

-

-

สานักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

-

-

44,000

22,000

-

สานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง

5

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

-

-

34,000

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

6

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
และสิ่งก่อสร้าง

จัดซื้อกระจกนูนขนาด 24 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง พร้อมเสาสูง 180 ซม.
เส้นผ่านสูงกลาง 2 นิ้ว
จานวน 4 ชุด

-

-

20,000

20,000

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

8

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

9

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
(ขาว-ดาและสี) ความเร็ว 22 แผ่น
ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 2 หลัง
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. ตู้ลาโพงขยาย
2. ไมค์ลอย
3. ขาตั้งลาโพง

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

-

11,000

-

-

กองการศึกษา

-

-

15,000

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1

ด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการเกษตร
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
๑๐ แผนงาน

2

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3

ด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

4

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

5

รวม

การดาเนินงานอื่นๆ
ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการ บริหารทั่วไป
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี บริการชุมชนและสังคม
5 ยุทธศาสตร์

การเศรษฐกิจ
๔ ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
สนับสนุน
เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
1 สานัก/3 กอง
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ ๒9 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ 13
ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕59 และให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”
แนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 เป็ น แบบที่ ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย ดังนั้นจึงได้กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวม

คะแนน
20
๒0
๖0
(10)
(10)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(5)
(๕)
(5)
(5)
๑๐๐

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (คะแนน)
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนน คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
เต็ม
ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
2๐
และข้อมูลพื้นฐานของ (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล (๓)
องค์ปกครองส่วน
ลักษะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
ท้องถิน่
น้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
(2)
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วง
อายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
(๒)
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ)

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

๒0
(5)

(3)
(3)
(3)
(3)
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๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน (3)
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
รายละเอียดหลักเกณฑ์

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

60
(10)

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(10)

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

(10)

3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(5)

3.5 กลุยทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

3.6 เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

(5)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่จะนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailane 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

รวมคะแนน

100

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 เป็นแบบที่กาหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เทศบาลตาบลกันตวจระมวล จึงได้กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง

คะแนน
10
10
10
1
60
(5)
(๕)
(๕)
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5.4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนน
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ ที่ควรได้รับเพื่อ ให้ เกิดความสอดคล้ อ งและขับเคลื่ อนการพั ฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ ๒9 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้ บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” และข้อ 13
ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕59 และให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
4. ตัวชีว้ ัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)
6. ตัวชีว้ ัดระดับแนวทางการพัฒนา
7. ผลผลิต/โครงการ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
9. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
15. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
16. มีการกาหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
18. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
รวม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
---------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
2. รายงานผลการดาเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ..........................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................................
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..........
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(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา
การบันทึกข้อมูลแบบที่ 4
แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คาชี้แจง : แบบที่ 4 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของ (โครงการ/กิจกรรม) เทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล ในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผู้ทาแบบประเมินทาเครื่องหมาย ()
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ช่วงอายุ

( ) ต่ากว่า 25 ปี

( ) 25-40 ปี

( ) 41-60 ปี

( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา

( ) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพ

( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย ( ) รับจ้าง/เกษตรกร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) อื่นๆ ระบุ .........................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
คาอธิบาย :

1. มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)
2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน มีเพียงข้อ 1 และข้อที่ 2 ที่ข้อละ 15 คะแนน
3. ให้ผู้ที่ทาแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม 100 คะแนน ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม 100 คะแนน ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ห น ้ า | 166
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม 100 คะแนน ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม 100 คะแนน ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 15 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม 100 คะแนน ได้

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. การดาเนิ น การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น จะต้องให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมโดยผ่านเวทีการประชุม
ประชาคมชุมชน ระดับ ตาบล สั ดส่วนตามหนั งสื อสั่ งการกระทรวงมหาดไทยฯ กาหนด โดยมีนายกเทศมนตรีตาบล
กันตวจระมวล เป็นประธานกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น โดยตาแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมพิจารณา จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เสนอแนะแนวทางการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล เพื่อนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การ
ปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอาเภอ เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่อไป
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจน
สร้างช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวาง รวมถึงช่องทาง
เครือข่ายออนไลน์สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสาคัญยิ่ง เพราะ ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์
และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมทา (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือได้ว่างานนั้นๆ สาเร็จไป
แล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทางานใดๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทาให้งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) โครงการตามแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ ควรกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นกับประชาชนและท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบในการดาเนินโครงการต่างๆ
๒) โครงการที่ดาเนินการควรมีผลการดาเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องของ
ประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลควรมีการเข้าถึงประชาชนอย่างสม่าเสมอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
6) ควรเร่งรัดและกาชับให้เจ้าของโครงการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้เพื่อให้เ กิด
ประโยชน์แก่ประชาชน
7) โครงการที่ ไม่ เป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งาน และได้ กั น เงิน ไว้ แ ล้ ว ถื อ ว่ า ล่ า ช้ า กว่ า แผนการ
ดาเนินงาน ขอให้เร่งรัดให้ทันมากกว่านี้
8) โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือถ้าไม่ได้ทาหรือยกเลิกโครงการก็ควรให้พิจารณานาโครงการที่ตั้ง
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป
9) โครงการที่ใช้งบประมาณดาเนินไม่มากนักควรให้เป็นไปตามระยะเวลา และโครงการที่ใช้งบประมาณ
เยอะหรื อโครงการใหญ่ ๆ ควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการรองรับไว้ เพื่ อติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและลดผลกระทบกับประชาชน
10) โครงการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผน ทาให้มีผลกระทบกับประชาชน ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์แจ้ง
เหตุผลความจาเป็นและระยะเวลาแล้วเสร็จให้ประชาชนทราบ
********************************************************************

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

