
สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

๑. ดานกายภาพ

๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
สถานท่ีตั้ง (เดิม) ณ  อาคารชั่วคราวสถานีอนามัยตําบลเสม็จ (ปจจุบัน คือ รพ.สต.เสม็จ) บานเสม็จ

หมูท่ี ๑ ตําบลเสม็จ  อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร
สถานท่ีตั้ง (ปจจุบัน) บานหนองพรม  หมูท่ี 7 ตําบลเสม็จ  อําเภอสําโรงทาบจังหวัดสุรินทรตั้งข้ึนเม่ือ

ป  พ.ศ. 2521 โดยแยกออกจากตําบลหนองฮะ  อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร หางจากท่ีวาการอําเภอสําโรง
ทาบประมาณ ๑๕ กิโลเมตร หางจากจังหวัดสุรินทรประมาณ 60 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูบาน 8 หมูบาน
โดยมีกํานันตําบลเสม็จ ตามลําดับ ดังนี้

ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง

๑ นายพงศศักดิ์  แซอึง กํานันตําบลเสม็จ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2536
๒ นายสมคิด ไชยพันนา กํานันตําบลเสม็จ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547
๓ นายเทเวศน  พางาม กํานันตําบลเสม็จ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
๔ นายบุญล้ํา  เลิศล้ํา กํานันตําบลเสม็จ พ.ศ. 2553 – 27 ก.ค. 2554
๕ นายบุญมา  คุซิตา กํานันตําบลเสม็จ 31 ส.ค. 2554 ถึง  ปจจุบัน

ตอมาไดรับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสภาตําบลเสม็จ  เปนองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  เม่ือ
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 โดยมีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ดังนี้  ตามลําดับ

ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง

๑ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานสภาตําบลเสม็จ พ.ศ. 2538– 2540
๒ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
(กํานันเปนโดยตําแหนง)

23 ก.พ. 2540 – 2 มี.ค. 2542

๓ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

10 มี.ค. 2542–10 พ.ค. 2544

๔ นายพงศศักดิ์  แซอึง ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

10 ก.ค. 2544 – 26 ต.ค. 2545

๕ นายจักริน  นวฤกษ นายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ 6 พ.ย. 2545– 22 มิ.ย. 2548
๖ นายสมคิด  ไชยพันนา นายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ 31 ก.ค. 2548– 30 ก.ค. 2552
๗ นายสมคิด  ไชยพันนา นายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ 6 ก.ย. 2552– ๕ ก.ย. ๒๕๕๖
๘ นายนาครินทรสาทิพจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ๑๙ ต.ค. 255๖ ถึงปจจุบัน

และไดมีการปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลเสม็จจากขนาดเล็กเปนขนาดกลาง  เม่ือวันท่ี
1 กุมภาพันธ 2552 อาณาเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ตําบลเสม็จ  อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร



องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ มีอาณาเขตติดกับพ้ืนท่ีตําบลตาง ๆดังนี้
ทิศเหนือ มีเขตติดตอ  ตําบลหนองเทพ  อ.โนนนารายณ  จ.สุรินทร

มีเขตติดตอ  ตําบลหัวงัว อ.สนม  จ.สุรินทร
ทิศใต มีเขตติดตอ  ตําบลหนองไผลอม อ.สําโรงทาบ  จ.สุรินทร

มีเขตติดตอ  ตําบลตรึม  อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร
ทิศตะวันออก มีเขตติดตอ  ตําบลหนองฮะ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร
ทิศตะวันตก มีเขตติดตอ  ตําบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีสภาพเปนท่ีราบสูงซึ่งเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรและเปนท่ีอยูอาศัย

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝน  เริ่ม  เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียล
ฤดูหนาว  เริ่ม  เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือน  มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔ องศาเซลเซียล
ฤดูรอน  เริ่ม  เดือนกุมภาพันธ  ถึง  เดือน  เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๙ องศาเซลเซียล

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินในพ้ืนท่ีสวนมากเปนดินรวนปนทราย

๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา
ทรัพยากรน้ําในพ้ืนองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ไดแก

- ลําน้ํา, ลําหวย จํานวน 2 สาย ไดแก ลําหวยจริงและลําหวยหวา
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ จํานวน 12 แหง ไดแก หนองเสม็จ, หนองสังข,หนองมา,หนองคูแกว,

หนองเปอย, หนองตากํ่า, หนองแคน, หนองสองหอง, สระน้ําหนองพรม, สระน้ําทัดทอง, สระโรงเรียนบานโนน
ชัย และสระน้ําสาธารณะประโยชนบานศรีสวัสดิ์

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
เขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไมมีพ้ืนท่ีปาไม

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง

จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 และปรับขนาด
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ จากขนาดเล็กเปนขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 แบงเปน
8 หมูบาน ประกอบดวย

หมูบาน หมูท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง
บานเสม็จ ๑ นายบุญมา  คุซิตา กํานันตําบลเสม็จ
บานหนองมา ๒ นายสําเภา  แองสุข ผูใหญบานหนองมา
บานสังแก ๓ นายบรรพจน  วิชุมา ผูใหญบานสังแก
บานสองหอง ๔ นายทองมูล  วิชุมา ผูใหญบานสองหอง
บานโนนชัย ๕ นายทองใส  ศรียะนัย ผูใหญบานโนนชัย



หมูบาน หมูท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง
บานตากํ่า ๖ นายศรีราชา  จินพละ ผูใหญบานตากํ่า
บานหนองพรม ๗ นายสุทัศน  บุตรแสง ผูใหญบานหนองพรม
บานศรีสวัสดิ์ ๘ นายบุญเสริม  ดัชถุยาวัตร ผูใหญบานศรีสวัสดิ์

๒.๒ การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ปจจุบันมีจํานวน ๘ หมูบาน มีนายกองคการบริ
สวนตําบล ๑ คน  และมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  หมูบานละ ๒ คน

3.ประชากร
3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร

ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน ๓,๕19 คน  แยกเปนชาย ๑,๗๔9 คน  หญิง ๑,๗70 คน

หมูท่ี หมูบาน
ประชากร

รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)

1 บานเสม็จ 287 294 581 121
2 บานหนองมา 453 454 907 183
3 บานสังแก 230 269 499 106
4 บานสองหอง 189 187 376 95
5 บานโนนชัย 204 189 393 89
6 บานตากํ่า 164 153 317 66
7 บานหนองพรม 118 129 247 54
8 บานศรีสวัสดิ์ 104 95 199 46

รวม ๑,๗๔9 ๑,๗70 ๓,๕19 765

ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2559 : ท่ีวาการอําเภอสําโรงทาบ

3.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน รอยละ(%) คน รอยละ(%) คน รอยละ(%)

นอยกวา ๑ ปเต็ม 22 1.25 ๑4 0.79 3๖ 1.02
๑ ปเต็ม – ๒ ป 33 1.88 2๘ 1.58 6๑ 1.73
๓ ปเต็ม – ๕ ป 54 3.14 60 3.38 114 4.09

๖ ปเต็ม – ๑๑ ป 133 7.60 130 7.34 263 7.47
๑2 ปเต็ม – ๑๔ ป 63 3.60 65 3.67 1๒8 3.63
๑๕ ปเต็ม – ๑๗ ป 90 5.14 74 4.18 164 4.66
๑๘ ปเต็ม – ๒๕ ป 191 10.92 203 11.46 394 11.19



ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน รอยละ(%) คน รอยละ(%) คน รอยละ(%)

๕๐ ปเต็ม – ๖๐ ป 219 12.50 242 13.67 461 11.82
๒๖ ปเต็ม – ๔๙ ป 721 41.22 644 36.38 1,365 38.78

มากกวา ๖๐ ป ข้ึนไป 223 12.75 310 17.51 533 15.14
รวม 1,749 100 1,770 100 3,519 100

ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2559 : ท่ีวาการอําเภอสําโรงทาบ

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

๔.๑.๑ ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน  จํานวน ๒ แหง  ไดแก
โรงเรียนบานสังแก  เปน  โรงเรียนระดับประถมศึกษา

ชั้น ขอมูลจํานวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

อนุบาล ๑ 5 12 17 ๑ หองเรียน
อนุบาล ๒ 11 3 ๑4 ๑ หองเรียน

รวม ๑6 ๑5 31 ๒ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๑ 4 12 16 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 6 8 14 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 9 8 17 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 10 3 13 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 7 8 15 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 7 8 15 ๑ หองเรียน

รวมท้ังสิ้น 59 62 121 ๘ หองเรียน

โรงเรียนการุญวิทยา  เปน  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา)

ชั้น ขอมูลจํานวนนักเรียน หมายเหตุชาย หญิง รวม
อนุบาล ๑ 9 6 15 ๑ หองเรียน
อนุบาล ๒ 8 4 12 ๑ หองเรียน

รวม 17 10 27 ๒ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๑ 13 6 19 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 9 6 15 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 4 11 15 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 10 10 20 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 5 16 21 ๑ หองเรียน



ชั้น ขอมูลจํานวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 10 5 15 ๑ หองเรียน
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 7 5 12 ๑ หองเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 8 5 13 ๑ หองเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 12 12 24 ๑ หองเรียน

รวมท้ังสิ้น 95 86 181 ๑๑ หองเรียน

ขอมูล  ณ  วันท่ี 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2559

๔.๑.๒ ระดับปฐมวัย  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน ๒ แหง  ไดแก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองมา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสังแก

เปดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ตั้งแต  ชั้นอนุบาล ๓ - ๕ ขวบ

ชั้น
ขอมูลจํานวนนักเรียน

หมายเหตุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองมา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสังแก

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับปฐมวัย 10 22 32 ๗ ๑๑ ๑๘
รวมท้ังสิ้น 32 คน 18 คน 2 หองเรียน

ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2559
๔.๒ สาธารณสุข

๔.๒.๑ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสม็จ  จํานวน ๑ แหง
๔.๒.๑.๑ อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา ๑๐๐%
๔.๒.๑.๒ ผูติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  จํานวน ๔ คน

ซึ่งอยูในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสม็จ
๔.๒.๑.๓ ผูสูงอายุ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  จํานวน 52๘ คน
๔.๒.๑.๔ ผูพิการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  จํานวน 287 คน
ท้ังนี้  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อ H.I.V. ไดรับเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบล

เสม็จ
๔.๓ อาชญากรรม

ไดรับบริการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ โดยเจาหนาท่ี
ตํารวจชุมชนจากสถานีตํารวจภูธรสําโรงทาบ และศูนยอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

๔.๔ ยาเสพติด
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดดําเนินการตามนโยบายภาครัฐ  โดยมีการอบรมใหความรูในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ



๔.๕ การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดดําเนินการชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาสดานตาง ๆ  เชน  จัดซื้อ

เครื่องอุปโภค – บริโภคใหแกประชาชนผูดอยโอกาสในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ  และดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบลเสม็จในวันสําคัญตาง ๆ  เชน  วันผูสูงอายุ  วันสงกรานต  เปนตน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง

๕.๑.๑ ตําบลเสม็จมีถนนหลัก 2 สาย  สําหรับใชสัญจรติดตอกับอําเภอสําโรงทาบ  ไดแก
- สายท่ี 1 จากบานสําโรงทาบ – บานสังแก – บานตากํ่า – บานจังเกา (ต.หนองไผลอม)

ถึง อําเภอสําโรงทาบ
- สายท่ี 2 จากบานโนนชัย–บานเสม็จ–บานหนองมา–บานคอ (ต.หนองฮะ) ถึง บาน

ขอนแกน (ต.หนองฮะ) – บานหนองดุม (ต.ศรีสุข) ถึง  อําเภอสําโรงทาบ
ถนนสวนใหญในตําบลเสม็จ  เปนถนนลาดยาง  สวนภายในหมูบานตางๆ สวนใหญจะเปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนดินลงหินคลุก  ถนนดิน  และถนนดินลงหินคลุกผสมลูกรัง
๕.๑.๒ การคมนาคมแยกตามหมูบาน

หมูท่ี/บาน ประเภทถนน ระยะทาง
(เมตร)

ท่ีมาของถนน หมายเหตุดําเนินการเอง ถายโอน
1/เสม็จ ถนนลาดยาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดิน
ถนนดินลงหินคลุก
ถนนทางเกวียน

๘๐0
2,๕๘0
๑,๓๐๐

๔๐0
๑,๖๐๐

√
√
√
-

-
-
-
-

2/หนองมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดิน
ถนนดินลงหินคลุก
ถนนทางเกวียน

๒,๕๐0
600

๔,๖๐๐
๕,๔๘๐

√
√
√
-

-
-
-
-

3/สังแก ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดินถม
ถนนดินลงหินคลุก

4,000
8๔0

๑,๙๘0
2,๖๖0

-
√
√
√

√
-
-
-

บานสําโรงทาบ-บานสังแก
(สายหนา รพ.สําโรงทาบ -

บานจังเกา)

4/สองหอง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดินถม

1,000
1,260

√
√

-
-

5/โนนชัย ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดินถม
ถนนดินลงหินคลุก

๕๐0
๓4๐

1,๒๕0
๒,๐๐0

√
√
√
√

-
-
-
-



หมูท่ี/บาน ประเภทถนน ระยะทาง
(เมตร)

ท่ีมาของถนน หมายเหตุ
ดําเนินการเอง ถายโอน

6/ตากํ่า ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดินลงหินคลุก

๑,๖๐๐
๘๖0

๗๐

-
√
√

-
-
-

ตากํ่า-จังเกา
(ดําเนินการโดย

องคการบริหารสวน
จังหวัดสุรินทร)

7/หนองพรม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดินถม
ถนนดินลงหินคลุก
ถนนดินลงลูกรัง

1,๒๓0
๖00
๕๓๐
๗๐๐

√
√
√
-

-
-
-
-

8/ศรีสวัสดิ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙๗0 √ -

รวม

ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดินถม
ถนนดินลงหินคลุก
ถนนดินลงลูกรัง

๖,๙๐0
๙,๐๙๐
๕,1๓0

๑๐,๗๒๐
๑,๕๐๐

√
√
√
√
√

√
-
-
-
-

๕.๒ การไฟฟา
การไฟฟามีไฟฟาใชอยางท่ัวถึงครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ จํานวน ๗๖๐

ครัวเรือน
๕.๓ การประปา

การประปา  มีระบบประปาใชอยางท่ัวถึงครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  จํานวน
๕ แหง  ไดแก

๕.๓.๑ ระบบประปาบานเสม็จ หมูท่ี 1 ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานเสม็จ
หมูท่ี ๑ และบานโนนชัย  หมูท่ี ๕ รวม ๓๐๑ ครัวเรือน

๕.๓.๒ ระบบประปาบานหนองมา  หมูท่ี ๒ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานหนองมา
หมูท่ี ๒รวม ๑๘๓ ครัวเรือน

๕.๓.๓ ระบบประปาบานสองหอง หมูท่ี ๔ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานสองหอง
หมูท่ี๔รวม ๙๕ ครัวเรือน

๕.๓.๔ ระบบประปาบานตากํ่า  หมูท่ี ๖ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานตากํ่า  หมูท่ี
๖, บานสังแก  หมูท่ี ๓, บานศรีสวัสดิ์  หมูท่ี ๘ รวม ๒๑๘ ครัวเรือน

๕.๓.๕ ระบบประปาบานหนองพรม หมูท่ี ๗ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานหนอง
พรม  หมูท่ี ๗ รวม ๕๔ ครัวเรือน

๕.๔ โทรศัพท
ปจจุบันทุกชุมชนในตําบลเสม็จใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ



๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ
ท่ีทําการไปรษณียอนุญาตเอกชน (103) บานสังแก  จํานวน ๑ แหง

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

การเกษตรกรรม  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  โดยพ่ึงพาอาศัยน้ําฝน
เปนหลักในการทําการเกษตร  มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูก  ไดแกทํานา  ทําไร หลังฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตร  เกษตรกรสวนใหญจะไปรับจางเปนอาชีพเสริม  คาขาย  และประกอบอาชีพอ่ืนๆ

๖.๒ การประมง
การประมงเนื่องจากสภาพโดยท่ัวไปไมเหมาะสมตอการทําประมง  ดังนั้น  การเลี้ยงปลาจึงเลี้ยง

ไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  หรือทําการเลี้ยงปลาในนาขาวชวงฤดูทํานา
๖.๓ การปศุสัตว

การปศุสัตว ประชาชนทําการเลี้ยงสัตว  เพ่ือใชในการบริโภคในครัวเรือนและคาขายบางบางสวน
เชน  โค  กระบือ  เปด  ไก  สุกร  เปนตน

๖.๔ การบริการ
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ มี  จํานวน ๘ หมูบาน  เปนชุมชนขนาดเล็กการบริการดานตาง ๆ  จึงมีการ

ดําเนินการในชุมชน
๖.๕ การทองเท่ียว

ตําบลเสม็จไมมีแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบล
๖.๖ อุตสาหกรรม

การอุตสาหกรรม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ยังไมมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ

การพานิชยกรรมประชากรบางสวนประกอบอาชีพคาขายและดําเนินกิจการเชิงพาณิชย
รานคา ๓1 แหง
รานเฟอรนิเจอร ๑ แหง
โรงสีขาว ๑4 แหง
ฟารมสุกร ๒ แหง
รานจําหนายวัสดุกอสราง ๑ แหง
เสาสัณญาณโทรศัพท ๒ แหง
รานซอมรถจักรยานยนต 2 แหง
รานเกม 1 แหง
ขายน้ําเตาหู 1 แหง

๖.๘ แรงงาน
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว

ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจางท่ัวไป



๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
๗.๑ ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

ตําบลเสม็จมีหมูบาน/ชุมชน ๘ หมูบาน ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน ๓,๕๑9 คน  แยกเปนชาย
๑,๗๔9 คน  หญิง ๑,๗70 คน

หมูท่ี หมูบาน
ประชากร

รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)

1 บานเสม็จ 287 294 581 121
2 บานหนองมา 453 454 907 183
3 บานสังแก 230 269 499 106
4 บานสองหอง 189 187 376 95
5 บานโนนชัย 204 189 393 89
6 บานตากํ่า 164 153 317 66
7 บานหนองพรม 118 129 247 54
8 บานศรีสวัสดิ์ 104 95 199 46

รวม ๑,๗๔9 ๑,๗๔9 ๓,๕19 765

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
การเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  โดยพ่ึงพาอาศัยน้ําฝน

เปนหลักในการทําการเกษตร  มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูก  ไดแกทํานา  ทําไร
๗.๓ ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร

ตําบลเสม็จมีแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตร
- ลําน้ํา, ลําหวยจํานวน 2 สาย ไดแก ลําหวยจริงและลําหวยหวา
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ จํานวน 12 แหง ไดแก หนองเสม็จ, หนองสังข,หนองมา, หนองคูแกว

, หนองเปอย, หนองตากํ่า, หนองแคน, หนองสองหอง, สระน้ําหนองพรม, สระน้ําทัดทอง, สระโรงเรียนบานโนนชัย
และสระน้ําสาธารณะประโยชนบานศรีสวัสดิ์

๗.๔ ขอมูลแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค)
๗.๔.๑ ตําบลเสม็จ มีระบบประปาใชอุปโภคอยางท่ัวถึงครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

เสม็จ  จํานวน ๕ แหง  ไดแก (งบประมาณจากโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชา
รัฐ  หมูบานละ 500,000 บาท)

๗.๔.๑.๑ ระบบประปาบานเสม็จ หมูท่ี 1 ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานเสม็จ
หมูท่ี ๑ และบานโนนชัย  หมูท่ี ๕ รวม ๓๐๑ ครัวเรือน

๗.๔.๑.๒ ระบบประปาบานหนองมา  หมูท่ี ๒ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบาน
หนองมา  หมูท่ี ๒ รวม ๑๘๓ ครัวเรือน

๗.๔.๑.๓ ระบบประปาบานสองหองหมูท่ี ๔ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานสอง
หองหมูท่ี ๔ รวม ๙๕ ครัวเรือน



๗.๔.๑.๔ ระบบประปาบานตากํ่า  หมูท่ี ๖ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบานตากํ่า
หมูท่ี ๖, บานสังแก  หมูท่ี ๓, บานศรีสวัสดิ์  หมูท่ี ๘ รวม ๒๑๘ ครัวเรือน

๗.๔.๑.๕ ระบบประปาบานหนองพรม  หมูท่ี ๗ ผลิตและแจกจายตามระบบครอบคลุมบาน
หนองพรม  หมูท่ี ๗ รวม ๕๔ ครัวเรือน

๗.๔.๒ ตําบลเสม็จมีสถานท่ีผลิตน้ําเพ่ือใชในการบริโภคประจําหมูบาน/ชุมชน ๔ แหง  ไดแก
๗.๔.๒.๑ โรงน้ําดื่มบานเสม็จ หมูท่ี ๑
๗.๔.๒.๒ โรงน้ําดื่มบานสองหอง  หมูท่ี ๔
๗.๔.๒.๓ โรงน้ําดื่มบานหนองพรม  หมูท่ี ๗
๗.๔.๒.๔ โรงน้ําดื่มบานศรีสวัสดิ์  หมูท่ี ๘

๘. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา  ประชาชนตําบลเสม็จ  หมูท่ี ๑ – ๘ นับถือศาสนาพุทธ

ศาสนสถานในตําบลเสม็จมีจํานวน ๕ แหง  ไดแก
๑ วัดบานเสม็จ  บานเสม็จ  หมูท่ี ๑
๒ วัดบานหนองมา  บานหนองมา  หมูท่ี ๒
๓ วัดสหมิตรบํารุง  บานสังแก  หมูท่ี ๓
๔ วัดชัยมงคลบานโนนชัย  หมูท่ี ๕
๕ ท่ีพักสงฆบานหนองพรม  บานหนองพรม  หมูท่ี ๗

8.2 ประเพณีและงานประจําป
ชวงเดือนเมษายนของทุกป  จะมีการรดน้ําดําหัวใหแกผูสูงอายุในทุกชุมชน  ชวงเดือนพฤษภาคม

จะมีประเพณีบุญบั้งไฟ และชวงออกพรรษาของทุกปในทุกชุมชนจะมีการแหปราสาทผึ้ง
8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน

ภูมิปญญาท่ีโดดเดน จะมีพิธีการรําแกลมอ  เพ่ือเปนการเคารพผีบานท่ีนับถือ
ภาษาถ่ิน  ตําบลเสม็จจะมีภาษาถ่ินท่ีเปนเอกลักษณ  คือ ภาษากูย  โดยมีภาษาไทยเปนภาษา

ราชการ
8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก

กลุมทอพรมเช็ดเทา  ผลิตและทอพรมเช็ดเทา
กลุมทอผาไหมกูย  ผลิตผาไหม

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา ทรัพยากรน้ําในพ้ืนองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไดแก

- ลําน้ํา, ลําหวยจํานวน 2 สาย ไดแก ลําหวยจริงและลําหวยหวา
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ จํานวน 12 แหง ไดแก หนองเสม็จ, หนองสังข,หนองมา,หนองคูแกว,

หนองเปอย, หนองตากํ่า, หนองแคน, หนองสองหอง, สระน้ําหนองพรม, สระน้ําทัดทอง, สระโรงเรียนบานโนนชัย
และสระน้ําสาธารณะประโยชนบานศรีสวัสดิ์

9.2 ปาไม เขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไมมีพ้ืนท่ีปาไม
9.3 ภูเขา เขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไมมีพ้ืนท่ีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากร พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีสภาพเปนท่ีราบสูง ซึ่งตองรอฤดูฝนเพ่ือทําการเกษตร



สวนท่ี 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557– 2560)

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557– 2560

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณการเบิกจายงบประมาณ
จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององคกรปกครองส วนท องถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบล

เสม็จหรือภาษาอังกฤษเรียกวา Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การ
ตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จรายละเอียด ดังนี้

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว 17,200,000 บาท
ประมาณการรายจายไว 17,200,000 บาท
รายรับจริง 17,878,917.11 บาท
รายจายจริง 15,426,058.15 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว 19,000,000 บาท
ประมาณการรายจายไว 19,000,000 บาท
รายรับจริง 19,978,927.60 บาท
รายจายจริง 17,274,237.47 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว 19,500,000 บาท
ประมาณการรายจายไว19,500,000 บาท
รายรับจริง 18,803,961.98บาท
รายจายจริง 17,411,426.27บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว 27,000,000 บาท
ประมาณการรายจายไว 27,000,000 บาท

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑.๒.๑ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
255๘ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ สรุปผลไดดังนี้

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ๕๕ ๑๓
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย ๑๑ ๔
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน - -
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๕ ๑
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ๓๒ ๑๕



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔๐ ๑๐
รวม 1๔๒ ๔๓

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในปท่ีผานมาไดจัดทําแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากแตดวยงบประมาณท่ีจํากัดทําใหในเชิงปริมาณของการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สามารถดําเนินการไดเพียง 43 โครงการ  หรือ  รอยละ 30.28 ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เสม็จ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

๑.๒.๒ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ซึ่งสงผล

ในการดําเนินงานการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้
๑.๒.๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเรียนรูตลอดชีวิต
- สงเสริมการศึกษาของบุคลากรในระดับท่ีสูงข้ึน
- สงเสริมการรักการอาน  และเผยแพรขอมูลขาวสาร

๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
- สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
- สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน
- สงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมสุขภาพแบบองครวม
- สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี
- เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันอยางเพียงพอ
- มีการรณรงคและปองกันโรคติดตอ
- สงเสริมการปลูกและใชพืชสมุนไพรและการแพทยแผนไทย
- มีการสงเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จ
- การเฝาระวังและปองกันยาเสพติด

๔) แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
- สงเคราะหชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส/ผูพิการ/ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส
- สงเสริมกิจกรรมวันผูสูงอายุ
- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสม็จ

๕) แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
- สงเสริมกีฬาภายในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

๑.๒.๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิต

- สรางจิตสํานึกใหเกษตรกรในการทําเกษตรอินทรียและเศรษฐกิจพอเพียง
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 จัดตั้งและเพ่ิมความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตร  เพ่ือการ

แปรรูปและการตลาด
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีการพัฒนา



๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง
- สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางรถยนต
- สงเสริมสนับสนุนพันธุขาวหอมมะลิ

๑.๒.๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 รณรงคสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือ

อนุรักษพลังงาน
๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
๔) แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน

- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางท่ีการพัฒนา
๑.๒.๒.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
๔) แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการ  และรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางท่ีการพัฒนา
๑.๒.๒.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาค
สวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

- เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสุรินทรตามยุทธศาสตรการบริหารราชการให
เปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา  และตรวจสอบโดยจัดใหมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมในระดับหมูบานและระดับตําบล  รวมกับผูนําหมูบานและผูแทนกลุมอาชีพ
เพ่ือนําเสนอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

- ประชุมคณะผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือทราบถึง
ปญหาอุปสรรค หรือขอเสนอแนะตางๆ ในการปฏิบัติงาน

- อบต.สัญจร  เพ่ือรับทราบขอมูลในการพัฒนาตําบลเสม็จ
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา
- สงบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้งแตระดับผูบริหาร  พนักงาน

สวนตําบล  เขาอบรมระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาทางการเมืองและสังคม  และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรและองคกร
- การสนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- อุดหนุนหนวยงานภาครัฐในดานสาธารณะประโยชน

๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม
- สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- รณรงคลดอุบัติเหตุเทศกาลปใหมและสงกรานต



๑.๒.๒.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางน้ํา  รอง

ระบายน้ํา  ใหเปนไปดวยความสะดวก
- กอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมี

ความพรอมในการสัญจร
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การกอสรางขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  และปรับปรุง

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
- ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมประปา
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีการพัฒนา

๔) แนวทางการพัฒนาท่ี 4 บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
- สงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐาน
- มีจํานวนบุคลากรและอุปกรณท่ีมีศักยภาพในการใหบริการประชาชน
- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  ภูมิทัศน  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด

ความสวยงาม  และสะดวกสบายแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ
๕) แนวทางการพัฒนาท่ี 5 กอสรางอาคารอเนกประสงค  และภาชนะกักเก็บน้ํา

- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีการพัฒนา
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ  มีความพึงพอใจท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดดําเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมและในเชิงคุณภาพสวนใหญโครงการ/กิจกรรมมีคุณภาพ
๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ๕๕ ๑๓
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย ๑๑ ๔
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน - -
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๕ ๑
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ๓๒ ๑๕
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔๐ ๑๐

รวม 1๔๒ ๔๓
2.2 ผลกระทบ

ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไดรับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามสมควรแตสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.เสม็จ



3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560
สาเหตุท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ มีผลสําเร็จของโครงการเพียง 43 โครงการ  หรือ

รอยละ 30.28 ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8-2560) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (งบประมาณ
ตามขอบัญญัติรวมท้ังสิ้น 8,155,160 เบิกจาย ๔,807,589.10 บาท) เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
เสม็จ  มีงบประมาณในการดําเนินงานนอย  แตระดับความตองการของประชาชนมีมาก  ท้ังนี้  องคการบริหาร
สวนตําบลเสม็จจะพยายามแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ตอไป



สวนท่ี 3
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
3.1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได
ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

เปาหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ

คน (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325
ดอลลารสรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)

2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน



(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม

(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น

(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร

หลัก ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
5.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
6.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค

3.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย  และจังหวัดสุรินทร
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (Vision)

“ประตูอีสานสูสากล”
(Northeastgatewayto Global communities)

เปาประสงคของกลุมจังหวัด (Goals)
“ สังคมเขมแข็ง ประชาชนม่ังค่ัง ”

ยุทธศาสตร/กลยุทธของกลุมจังหวัด (Strategies)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต

การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตแบบบูรณาการและยั่งยืน
1. สงเสริมการลงทุนโดยเนนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs)
2. พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน



3. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
4. ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนตโดยสารและรถบรรทุก

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร
1. เพ่ิมความเขมแข็งและเชื่อมเครือขายสถาบันเกษตรกรเพ่ือการแปรรูปและการตลาด
2. การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการสงออก
3. การรักษาสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม

1. การตลาดนําการผลิต
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหม
3. การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4. การสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู
6. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียว
1. การเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว
2. การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและกิจกรรม
3. การเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ
4. การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
5. การพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียว

ตัวชี้วัดเปาประสงคและเปาหมายของกลุมจังหวัด
1. จํานวนการจางแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตเพ่ิมข้ึน (คน)
2. เพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย (ไร)

3. ผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรสูงข้ึน (ก.ก./ไร)
4. ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรสูงข้ึน (ตัน/ไร)
5. จํานวนสมาชิกในกลุมผลิตภัณฑไหมไดรับการฝกอบรมเฉพาะดาน (ราย)
6. มูลคาการผลิตผาไหมเพ่ิมข้ึน (ลานบาท/ป)
7. จํานวนการจางแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ิมข้ึน (คน)
8. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (คน)

9. คาใชจายของนักทองเท่ียว/คนเพ่ิมข้ึน (บาท)
10. จํานวนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน (แหง)

3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร (พ.ศ. 2560 - 2562 )

วิสัยทัศน (Vision)“ เมืองเกษตรอินทรีย  วิถีชางไทย  ผาไหมสุรินทร  สูสากล ”
“ Organic  Silk  Route  city of  Thailand  Surin  Elephant  internationally”



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 5 ดาน
ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (โซนนิ่ง)
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพ้ืนท่ี  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรใหได

มาตรฐาน
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด
1.5 พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
1.6 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางมีระบบ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุน  และ
การทองเท่ียว

2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดคุณภาพ
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมอารยะ

ธรรมขอมเชิงนิเวศน  เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน

2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล
2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สิ่งอํานวยความสะดวก
2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคา

เกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา  การลงทุน  และการทองเท่ียว
2.7 สงเสริมการคา  การลงทุน  การตลาด  การทองเท่ียว  และการ

ประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.1สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  ปองกันและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม

3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและ

รักษาสิ่งแวดลอม
3.4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ
3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู
4.3 การสงเสริมกีฬา  นันทนาการ  และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง
4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน



4.6 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ท่ีดีงาม

4.8 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา  มีรายได
4.9 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
4.10 การสงเสริมเครือขายเฝาระวังและการปองกันแกไขปญหาทางสังคม
4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน
4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง
4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงชายแดน
5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชนชายแดน
5.2 การพัฒนาความสัมพันธดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา

กับประเทศเพ่ือนบาน
5.3 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีชายแดน
5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตาม

พ้ืนท่ีชายแดน

๓.2 ยุทธศาสตรการปกครองสวนทองถ่ิน

๓.๒.๑ วิสัยทัศน (Vision) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรียยั่งยืน”

3.2.2 พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๑. จัดใหมีและบํารุงทางน้ํา  และทางบก
๒. จัดใหมีและบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค
๓ . สนับสนุนใหราษฎรทําการเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน
๔. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๕. สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และประเพณี
๖. สงเสริมสุขภาพ  สุขอนามัย  และการออกกําลังกาย
๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๘. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๒.3 ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและ

การทองเท่ียว



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและกรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

๓.๒.4 เปาประสงค

1. เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. เพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
4. เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว
5. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและกรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. เพ่ือพัฒนาดานสาธารณสุข
8. เพ่ือพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

3.2.5 ตัวชีวัด
1. กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก. ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
2. กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ

3.2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร เปาหมาย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบาย
น้ําทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบ
น้ําอุปโภคบริโภค อาคารตางๆ สิ่งกอสรางในฌา
ปนสถาน ปายจราจร กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ
ไฟกระพริบ ฯลฯ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา
หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
สงเสริมการสหกรณ สงเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกร
ประชาชน องคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดําเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดานสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย

ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการ
แกไขปญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ใหแก อปพร.ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู
ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน ฯลฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การ
วางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

- พัฒนาการเกษตร วางแผน สงเสริมการลงทุนและ
การพาณิชย กรรม
- พัฒนา วางแผน สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล
เสม็จและอําเภอสําโรงทาบ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไม
ในปาชุมชน ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา สรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตาม
พระราชดําริฯเปนตน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ
- อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข - การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆควบคุม
ปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี
- พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมูบานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการจัดการ
แขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯลฯ

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร - เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

๓.๒.๖ กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว

4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา
6.2 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
7.1 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันและระงับโรคติดตอ
7.2 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข
7.3 กลยุทธการพัฒนาดานสุขภาวะ

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
8.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข
8.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน

๓.๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จกําหนดการพัฒนาท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 8
ยุทธศาสตร และ 12 กลยุทธ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว

4.1 กลยุทธพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา
6.2 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
7.1 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันและระงับโรคติดตอ
7.2 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข
7.3 กลยุทธการพัฒนาดานสุขภาวะ

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
8.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข
8.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน

๓.๒.๘ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ มุงพัฒนา 8

ดาน ไดแก การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาดานสาธารณสุขการพัฒนาดาน และการเมืองและการ
บริหาร
๓.๓ การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

๓.๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหาร
สวนตําบลเสม็จ  ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  เปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน  อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน  โดยใช เทคนิคการ
SWOTAnalysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาในภาพรวม  ดังนี้

๓.๓.๑.๑ วิเคราะหปจจัยภายในองคกร

จุดแข็ง (S : Strength) จุดออน (W : Weakness)
1. ดานการบริหาร

1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน
ครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ

1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน
1.3 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับ

ชั้น
1.4 มีการกํากับดูแลจากสวนกลางและสวน

ภูมิภาค
1.5 มีการวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
1.6 มีผูนํา  ผูบริหารท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและ

ความตองการของประชาชน  สนับสนุนแนวคิด  และ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐาน
อยางตอเนื่อง  มีการพัฒนาในดานสังคม  และ
การศึกษาสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดานการบริหาร
1.1 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี  เพ่ือรองรับการพัฒนา

ในอนาคต  พ้ืนท่ีบางสวนยังอยูในความดูแลของ  พรบ .
จัดรูปท่ีดิน  ทําให  อบต. ไมมีอํานาจท่ีจะออกขอกําหนด
หรือออกขอบัญญัติมาบังคับใชไดเต็มพ้ืนท่ี  บางสวนอยู
นอกเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง  การกอสราง
อาคารตางๆ จึงไมมีการควบคุม

1.2 มีจํานวนโครงการท่ีเปนปญหาความตองการของ
ประชาชนจํานวนมาก  ทําใหดําเนินการไดไมท่ัวถึง

๑.๓ โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง  อบต.
ไมสามารถดําเนินโครงการได
๑.๔ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริหาร

๑.๕ ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาทองถ่ิน



สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  สนับสนุนแนวคิดและ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในดานตางๆ ภายใตกรอบ
ของกฎหมาย  ตามแผนการกระจายอํานาจ  และ
โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี
๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ.
๒๕๕๐ สนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน
2.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี
หนา ท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เ พ่ือ
ประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน

2.2 มีขอบเขต  อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็ม
พ้ืนท่ี

2.3 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมาก
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ

2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็ม
รูปแบบ

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี
2.1 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจ

หนาท่ี ทับซอนกัน  ทําให ไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที

2.2 ระเบียบยังขาดความชัดเจน  มักถูก  สตง.
ทักทวงอยูเสมอ

2.3 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี  ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค

2.4 มีระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของมาก  สงผลให
การดําเนินงานไมคลองตัว  ลาชา  ประชาชนเบื่อหนาย

3. บุคลากร
3.1 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี

ทําใหเขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน
3.2 บุคลากรมีความพรอมท่ีจะดําเนินการตาม

นโยบายการบริหารงานบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
โดยการประชุมฝกอบรม  และศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน

3. บุคลากร
3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย  ทําใหการทํางาน

ไมตอเนื่อง
3.2 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจ  ท้ังท่ี

เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองทํา

4. งบประมาณ
4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง

ทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ

๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจาก
สวนกลาง

๔.๓ สามารถประสานงบประมาณอุดหนุนจาก
หนวยงานตางๆ ในภารกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ไมสามารถดําเนินการเองได

4. งบประมาณ
4.1 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  ทําใหดานอ่ืนๆ ขาดการพัฒนา เชน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต



๓.๓.๑.๒ วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat)
1. ดานการเมืองการปกครอง

1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง  อํานาจหนาท่ี  ทําใหบทบาทการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

1.2 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
(Area - Based) และการบริหารราชการแบบบูรณา
การ

1. ดานการเมืองการปกครอง
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และการ

แทรกแซงทางการเมือง  การเมืองขาดเสถียรภาพสงผลตอ
การดําเนินนโยบายท่ีขาดความตอเนื่อง

1.2 พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได

2. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แหลงผลิตขาวหอมมะลิอินทรียท่ีมีชื่อเสียง
๒.๒ แหลงผลิตผาไหมคุณภาพ
2.๓ การขยายตลาดทางการคาการลงทุน  ท้ัง

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2.๔ การสรางมูลคาเพ่ิมและความแตกตางใน

สินคา
2.๕ แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๖ มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม
2.๗ อัตราคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท

2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไม

ตอเนื่อง
2.2 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน  ความผันผวนของราคา

สินคาอุปโภค/บริโภคเชน  น้ํามันขาวสาร  อาหารแหง
ยารักษาโรคแพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี  ข้ึนอยูกับกลไก
ราคาของตลาด

2.4 เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

2.5 กลุมอาชีพขาดความเขมแข็ง
2.5 ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการ

ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เชน  การปลูกพืชเชิงเดียว
2.6 เกิดภัยพิบัติ เชน  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยหนาว

ภัยแลง  ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางดาน
เกษตรกรรม  ไดผลผลิตไมเต็มท่ี

3. ดานสังคม วัฒนธรรม
3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี  และมีศูนย

การเรียนรูนอกระบบ  ซึ่งมีความพรอม  มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง

3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสม็จ
จํานวน ๑ แหง  เพียงพอในการใหบริการทาง
การแพทยเบื้องตน

3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ

3. ดานสังคม วัฒนธรรม
3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี
3.2 ระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ  สังคมและความ

ยากจนมีความคลาดเคลื่อน  ประชาชนใหขอมูลไมถูกตอง
ไมชัดเจน  ประชาชนยังขาดความสนใจและความตั้งใจ
จริงในโครงการตางๆ ท่ีรัฐจัดใหความชวยเหลือ

3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยม  และวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน

3.4 ปญหายาเสพติด  แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม



4. ระเบียบกฎหมาย
4.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี
หน า ท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เ พ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินสงเสริม  และ
สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก  อบต.

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลมี
นโยบายในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม  และการ
สรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  และการ
ยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน

4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ในการ
สรางความเปนธรรมในสังคม  เพ่ือสรางโอกาสเขาถึง
ปจจัยการประกอบอาชีพ  ท้ังแหลงเงินทุน  โครงสราง
พ้ืนฐาน  และทักษะความรู ท่ีเปนฐานการประกอบ
อาชีพท่ีม่ันคง  และการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ียั่งยืน  สนับสนุนครัวเรือนและ
องคกรเกษตรกร  ชุมชนและเกษตรกรใหเขมแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร  เนน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย  เพ่ือใหสินคาเกษตรไดรับ
การรับรองมาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาแหลงน้ํา
และบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  พัฒนาและ
ฟนฟูแหลงน้ํา  อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมดานการพัฒนา
สังคมใหรมเย็นและยั่งยืน  เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู  มีสุขภาพกาย
และจิตดี  พัฒนาสังคมอยูดีมีสุข  ภายใตเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. นโยบายรัฐบาล
4.1 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของคอนขางมาก  ทําให
การดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการทํางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย

๔.๒ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริหาร
งานของทองถ่ิน  และยังไมเขาใจบทบาทของตนเองใน
การพัฒนาทองถ่ิน

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมมาก

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 ขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
5.2 ไมมีระบบกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ
5.3 ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกันในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



3.3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ

3.3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท.

3.3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ

โดยมี ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับคู
คาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอ
ไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให
AEC เปนไปคือ

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 ยุทธศาสตร
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึนปญหาการ

แบงชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี
พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจาก
ชนนั้นท่ีมีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝา
ฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน



4. ยุทธศาสตการรพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจาก
คนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุน
ตางๆ ชาติแลวไมมีท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแรหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ ยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆ ใน

อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ จึงไดเริ่มตนสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

ศาสนา
อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน

อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน
วัฒนธรรม
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส
ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและ
การทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ัง

ปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการ

ในดานการอนุญาต อนุมัตติางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติ
กรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ



โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

/หนาถัดไป...

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

ยุทธศาสตร
ดานความ

มั่นคง

ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แบบ  ยท. 01

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร
ดานความ

มั่นคง

ยุทธศาสตร
ดานการ

ตางประเทศ
ประเทศ

เพื่อนบาน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันได
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การ

เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย

ยุทธศาสตร
การสราง
ความเปน

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําใน

สังคม

ยุทธศาสตร
ดานการ

เติบโตที่เปน
มิตรกับ

สิ่งแวดลอม
เพื่อการ

พัฒนาอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
ดานการเพิ่ม

ประสิทธิ
ภาพและ

ธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ

ยุทธศาสตร
ดาน

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา

โครงสราง
พื้นฐานและ

ระบบ
โลจิสติกส

ยุทธศาสตร/กลยุทธของ
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
และการแปรรูปสินคาเกษตร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑผาไหมและ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยว



/หนาถัดไป...

ยุทธศาสตร
จังหวัดสุรินทร

แนวทาง

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ (โซนนิ่ง)
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพ้ืนที่ การ
ผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหได
มาตรฐาน
1.3 สร างความเขมแข็งใหเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร
1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด
1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล
งน้ําสําหรับการเกษตร

2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวให
ไดคุณภาพ
2.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถ
แขงขันไดในตลาดสากล
2.4 ยกระดับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
เข าสูมาตรฐานสากล
2.5 พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา
การลงทุน และการทองเที่ยว
2.7 สงเสริมการค า การลงทุน การตลาด
และการทองเที่ยว

3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูปองกันและ
การใชประโยชนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมี
สวนร วม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ือ
สรางความม่ันคงทางพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม
3.4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหาร
จัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ

4.1 พัฒนาสังคมอยูดีมีสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พัฒนาสถานบริการดานสุขภาพ
ภาครัฐใหไดมาตรฐาน
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ
4.4 สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกดาน
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
4.5 สงเสริมการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
4.6 ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและ
ยาเสพติด
4.7 สงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชน
มีความเขมแข็ง
4.8 สงเสริมเครือขายการเฝาระวังทาง
สังคม
4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความ
ม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
4.10 สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมี
งานทําการเขาถึงสิทธิดานประกันสังคมและ
สิทธิดานแรงงาน

5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน
ชายแดน
5.2 สงเสริมพัฒนาระบบรักษาความสงบ
เรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินตามแนวชายแดน
5.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน

1.ยุทธศาสตรด านการพัฒนาศักยภาค
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจการคาการลงทุน

และการทองเที่ยว

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางย่ังยืน

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบน

พ้ืนฐานความเสมอภาค

5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความ
ม่ันคงชายแดน

แนวทาง

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

ในเขต
จังหวัดสุรินทร

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจการคาการลงทุน

และการทองเที่ยว

3. ยุทธศาสตรด านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ย่ังยืน

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบน

พ้ืนฐานความเสมอภาค

5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความ
ม่ันคงชายแดน

แนวทาง แนวทาง แนวทาง

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง



ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

ในเขต
จังหวัดสุรินทร

แนวทาง

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับ
พื้นท่ี (โซนนิ่ง)
1.2 เพิ่มขีดความสามารถดานพื้นท่ีการผลิต
และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกร
เกษตรกร
1.4 สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาด
1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหลงน้ํา
สําหรับการเกษตร
1.6 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา
อยางมีระบบ

2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหได
คุณภาพ
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอมเชิง
นิเวศน เชิงเกษตรใหเกิดความย่ังยืนโดยการมี
สวนรวมของชุมชน
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขัน
ไดในตลาดสากล
2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สิ่ง
อํานวยความสะดวก
2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม
ผลิตภัณฑชุมชนและสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การ
ลงทุน และการทองเท่ียว
2.7 สงเสริมการคาการลงทุนการตลาดการทอง
เท่ียว และการประชาสัมพันธ

3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูปองกันและการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย
างมีสวนรวม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อสราง
ความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
3.4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา
ใหมีประสิทธิภาพ

4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและสงเสริมให
ประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู
4.3 การสงเสริมกีฬานันทนาการ  และ
พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบ
องครวมของประชาชนใหแข็งแรง
4.5 การพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมี
สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.6 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและ
สังคมภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และ
เสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งาม
4.8 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีงาน
ทํา  มีรายได  และไดรับการพิทักษคุมครอง
สิทธิ์
4.9 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
4.10 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาค
ประชาชน
4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนมีความเขมแข็ง
4.13 การสงเสริมเครือขายการเฝาระวัง
ทางสังคม

5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน
ชายแดน
5.2 การพัฒนาความสัมพันธดานการศึกษา
และการสาธารณสุขกับประเทศเพ่ือนบาน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธดานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และกีฬากับ
ประเทศเพ่ือนบาน
5.4 การพัฒนาระบบคมนาคม
สาธารณูปโภคและการสื่อสาร

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจการคาการลงทุน

และการทองเที่ยว

3. ยุทธศาสตรด านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ย่ังยืน

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบน

พ้ืนฐานความเสมอภาค

5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความ
ม่ันคงชายแดน

แนวทาง

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการบริหาร
สวนตําบลเสม็จ

แนวทาง แนวทาง แนวทาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ

บริหารจัดการและกร
อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ

สงเสริมการเกษตร
การลงทุนพาณิชยก

รรมและการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ

จัดระเบียบ
ชุมชนสงัคมและ

ความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

และสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน

สาธารณสุข

ยุ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
การเมือง
และการ
บริหาร



3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map)

แบบ ยท. 02

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
Strategy Map

วิสัยทัศน “คุณภาพชีวิตท่ี  เกษตรอินทรียย่ังยืน”

ยุทธศาสตร .ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการจัด
ระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
สงเสริม
การเกษตร
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเท่ียว

ยุทธศาสตร
ก า ร พั ฒ น า
ดานการเมือง
แ ล ะ ก า ร
บริหาร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค 1.เพื่อพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

2. เพื่อ
พัฒนาสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต

3.เพื่อ
พัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบรอย

4.เพื่อ
พัฒนาการ
สงเสริม
การเกษตร
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว

5.เพื่อ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6.เพื่อพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7. เ พื่ อ
พั ฒ น า ก า ร
สาธารณสุข

8.เพื่อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร



คาเปาหมาย 1. เพื่อพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

2. เพื่อ
พัฒนาสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต

3. เพื่อ
พัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและ
ความสงบ
เรียบรอย

4. เพื่อ
พัฒนาการ
สงเสริม
การเกษตรวาง
แผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ทองเที่ยว

5.เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

6. เพื่ อ พัฒน า
ก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม

7.เพื่อ
พัฒนาการ
สาธารณสุข

8.เพื่ อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร

กลยุทธ

1.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

2. พัฒนา
สังคมและ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

3.พัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบรอย

4.พัฒนาการ
สงเสริม
การเกษตร
วางแผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว

5.พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6. พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7.พัฒนาการ
สาธารณสุข

8. พั ฒ น า
การเมืองและ
การบริหาร

แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน
แผนงานการ

ศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
บริหารทั่วไป
แผนงาน
การศึกษา
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานงบ
กลาง



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร ที่ 1
การพัฒนาดาน

โครงสราง
พื้นฐาน

เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

โครงสรางพื้นฐานมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น

16 11 10 9 46 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การกอสราง
โครงสราง

พื้นฐานตางๆ

กองชาง อบจ.

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร ที่ 2
การพัฒนาดาน

สังคมและ
สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต

เพื่อพัฒนาสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตําบลเสม็จ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

10 12 12 12 46 พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

โครงการดาน
การพัฒนา
สังคมและ
สงเสริม

คุณภาพชีวิต

สํานักปลัด พม.

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร ที่ 3
การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ

ความสงบ
เรียบรอย

เพื่อพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน

สังคมและความสงบ
เรียบรอย

ระดับคุณภาพชีวิตดาน
ความปลอดภัยมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
ของประชาชนภายใน

ตําบลเสม็จเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

4 4 4 4 16 พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบรอย

โครงการดาน
สงเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

สํานักปลัด จังหวัด
อําเภอ

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร ที่ 4
การพัฒนาดาน
การวางแผนการ

สงเสริมการ
ลงทุน

พาณิชยกรรม
และการ
ทองเที่ยว

เพื่อพัฒนาดานการ
วางแผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ทองเที่ยว

การเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวภายใน
ตําบล

1 1 1 1 4 พัฒนาดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

โครงการดาน
การวาง
แผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว

สํานักปลัด ททท.

แบบ ยท.03



ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร ที่ 5
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายใน
ตําบลเสม็จไดรับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ
และฟนฟูเพิ่มขึ้น

1 1 1 1 4 พัฒนาดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

โครงการดาน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดาน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาดาน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.ระบบการศึกษาไดรับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น
2.ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษและบํารุงรักษา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

16 15 15 15 61 พัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การศึกษา กระทรวง
ศึกษาฯ

กระทรวง
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาดาน

สาธารณสุข

เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในตําบล
เสม็จเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

1 1 1 1 4 พัฒนาดานสาธารณสุข โครงการดาน
สาธารณสุข

สํานักปลัด กระทรวง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนาดาน

การเมืองและการ
บริหาร

เพื่อพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร

1.ประชาธิปไตยใน
ชุมชนมีความกาวหนา
ชุมชนมีศักยภาพ
เขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
2.ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
องคกรเพิ่มขึ้น

23 23 23 23 92 พัฒนาดานการเมืองและการ
บริหาร

โครงการดาน
การเมืองและ
การบริหาร

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

การศึกษา

กกต.





สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงาน
สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด  กองคลัง
สวนการศึกษา

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอ่ืน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

สํานักปลัด
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน

กองคลัง กองชาง
สวนศึกษา

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบรอย

บริการชุมชนและสังคม
บริหารท่ัวไป

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

สํานักปลัด
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน

กองคลัง กองชาง
สวนศึกษา

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร
แผนงานบริการชุมชน

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง
สวนศึกษา

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองชาง กองคลัง สํานักปลัด
สวนศึกษา

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน

สํานักปลัด  กองคลัง
สวนการศึกษา

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอ่ืน

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

สํานักปลัด
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน

กองคลัง กองชาง
สวนศึกษา

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร บริหารท่ัวไป
การดําเนินงานอ่ืน

แผนงานบริหารท่ัวไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานงบกลาง

สํานักปลัด
หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน

กองคลัง กองชาง
สวนศึกษา



รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุนและการทองเท่ียว

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุน  และ
การทองเท่ียว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ภายใน
หมูบานโนนชัย
หมูท่ี ๕

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.ภายในหมูบาน

โนนชัย  หมูท่ี ๕
ปริมาณงาน  ขนาด
๐.๕๐x๐.๕๐×600

เมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ชุด

- 755,000 - - - แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
(ท่ี 5/ม.๕
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕9)

๒ โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ภายใน
หมูบาน  บานสอง
หอง  หมูท่ี ๔

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) ภายในหมูบาน
สองหอง  หมูท่ี ๔
ปริมาณงาน ขนาด
0.๕0 x 0.50
เมตร ยาว 890

เมตร

- 1,116,600 - - - แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
(ท่ี 3/ม. 4
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕9)

แบบ  ผ.01



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๓ โครงการกอสราง
ถนนลาดแอสฟลท
ติก บานเสม็จ–บาน
แจนแวนต.คาลา
แมะ อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

เพ่ือซอมสรางผิวทาง
(Pavement In-

place Reeycling)
บานเสม็จ–บานแจน
แวน ต.คาลาแมะ อ.

ศรีขรภูมิปริมาณ
ขนาด กวาง 5-6 ม.
ยาว 2.770 กม.

9,720,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๔ โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ฝาปดเหล็ก
ตะแกรงภายใน
หมูบานหนองมา
หมูท่ี ๒

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ฝาปดเหล็ก
ตะแกรงภายใน
หมูบานหนองมา

หมูท่ี ๒
ปริมาณงาน  ขนาด

๐.๕๐x๐.๕๐x๗๕.๐๐
(ตามแบบแปลน

องคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ)

๒๓๕,๐๐๐ - - - - แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
(ท่ี ๓/ม.๒
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕๗)

๕ โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สองขางทางหวย
หวาบานสังแก
หมูท่ี ๓

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงานขนาด
กวาง 3.00 ม.
ยาว 2,120 ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
มีปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 630 ลบม.
พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ชุด

334,๐00 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๖ โครงการกอสราง
ฝายนํ้าลนกั้นนํ้า
หวยจริง

เพ่ือกอสราง
ฝายนํ้าลน

กอสรางฝายกั้นนํ้าลน
หวยจริงสันฝายสูง
1.50-2.00 ม.
ผนังขางสูง 3 ม.

สันฝายกวาง 20. ม.
พรอมปายโครงการ

1 ชุด

- 800,000 - - - จํานวนฝายนํ้าลน
เพ่ิมขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ระบายนํ้าไดดี
แกไขปญหานํ้า
ทวม/ภัยแลง

กองชาง
(ท่ี 2/ม.7
ประชาคม

หมูบาน ๒๕๕9

๗ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ดาน
ทิศใต  บานหนอง
มา  หมูท่ี 2

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)

ดานทิศใต
บานหนองมา

หมูท่ี 2
ปริมาณงาน  ขนาด
กวาง 4.00 ม.
ยาว ๗๐๐ ม. สูง
0.15 ม.มีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา
๒,๘00 ตรม.

พรอมปายโครงการ
จํานวน ๑ ชุด

๑,๕๑๔,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๘ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)
ซอยบานนางจรูญ
สวาทรัมย
บานหนองพรม
หมูท่ี 7

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
ซอยบานนางจรูญ

สวาทรัมย
บานหนองพรม

หมูท่ี 7 ปริมาณงาน
ขนาด กวาง 4 ม.

๔๓๙,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8
(ตอ)

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ซอย
บานนางจรูญ สวาท
รัมย บานหนอง
พรม หมูท่ี 7

ยาว ๒๐0 ม.
หนา 0.15 ม.

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
๘๐๐ ตารางเมตร

9 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
จากบานโนนชัย
หมูท่ี ๕ ไป
โคกหนองแคน
ไป หวยจริง

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนดินลงหิน
คลุกจากบานโนนชัย

หมูท่ี ๕ ไปโคก
หนองแคนไปหวยจริง
ปริมาณงาน  ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว

1,526 ม. หนาโดย
เฉล่ีย 0.10 ม.

พรอมปายโครงการ
จํานวน ๑ ชุด

- 388,000 - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

10 โครงการกอสราง
ถนนลงหินคลุกสาย
บานโนนชัย  หมูท่ี
๕ ไปบานเกา
ทางทิศตะวันตก
หมูบาน

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสราง
ถนนลงหินคลุกสาย

บานโนนชัย  หมูท่ี ๕
ไปบานเกา

ทางทิศตะวันตก
หมูบานปริมาณงาน
ขนาดกวาง4.00 ม.
ยาว 490 ม. หนา
โดยเฉล่ีย 0.10 ม.
พรอมปายโครงการ

จํานวน ๑ ชุด

176,800 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
.. ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

11 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเชื่อม
หมูบาน/ตําบลจาก
บานหนองมา
หมูท่ี ๒ ไปบาน
หนองมะนาว
ต.หนองเทพ
อ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5 เมตร
ระยะทาง 3

กิโลเมตร

๒,000,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

1๒ โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานหนองมา
หมูท่ี ๒ จาก หวย
หวา-ปูตา

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

งานดินถมปริมาณงาน
ขนาด  กวาง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑,๑๕๐
เมตร  สูงโดยเฉล่ีย

๑.๐๐ เมตร ปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา

6,90๐ ลบ.ม. งาน
หินคลคุก กวาง
3.50 เมตร ยาว

๑,๑๕๐ เมตร หนา
โดยเฉล่ีย 0.10 เมตร
มีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 402.50

ลบ.ม.

- 768,๐๐๐ - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี ๒/ม.๒
ประชาคม
๒๕๕๖,

ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕๗)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
.. ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑3 โครงการกอสราง
ถนนดินจากสระคู
แกว  ไป  หวยหวา

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนดินจาก
สระคูแกวไปหวยหวา
ปริมาณงาน กวาง 4

ม. ยาว 650 ม.
สูงเฉล่ีย 0.80 ม.

ปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 2,080 ลบม.

155,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๑4 โครงการกอสราง
ถนน คสล. ทางเขา
โรงสูบนํ้าดิบ
บานสังแก หมูท่ี 3

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล.
ทางเขาโรงสูบนํ้าดิบ
บานสังแก หมูท่ี 3

ปริมาณงาน
กวาง 4. ยาว ๔๕ ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย

กวา ๑๘0 ตรม.

143,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

15 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานหนองพรม
หมูท่ี ๗ ไปหวยจริง

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกสายบาน

หนองพรม หมูท่ี ๗
ไป  หวยจริงปริมาณ
งาน  ขนาด  กวาง
3.5 เมตร  ยาว

265 เมตร  หนาโดย
เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร  มี
ปริมาตรหินคลุกไม

นอยกวา
92.75 ลบ.ม.

92,750 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑6 โครงการกอสราง
ถนนดิน ซอยอุดร
พรชัย-หวยจริง
บานหนองมา
หมูท่ี 2

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

งานดินถมปริมาณงาน
ขนาด กวาง 4 เมตร
ยาว 130 เมตร สูง
โดยเฉล่ีย 1 เมตร มี

ปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 420 ลบ.ม. งาน
หินคลุก ปริมาณงาน
กวาง 3.50 เมตร

ยาว 130 เมตร หนา
โดยเฉล่ีย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุก

คลุกไมนอยกวา
45.50 เมตร

179,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๑7 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานเสม็จ-
บานสังแก หมูท่ี 3

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 3.5 เมตร ยาว
420 เมตร หนาโดย
เฉล่ีย 0.01 เมตร

หรือมีปริมาตรไมนอย
กวา 147 ลบ.ม.

147,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

18 โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานสังแก
หมูท่ี 3
ซอยบานตามี

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานสังแก
ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 3.50 ม.ยาว
128 ม. หนา 0.15

ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา
448.00 ตรม.

326,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

19 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)
ภายในหมูบาน
โนนชัย หมูท่ี ๕

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
ภายในหมูบาน
โนนชัย หมูท่ี ๕

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5.00 เมตร
ยาว 1๘0 เมตร
หนา 0.15 เมตร

๕๐๐,๐00 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๒0 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานหนองมา -
บานตาก่ํา  หมูท่ี 6

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก สายบาน

หนองมา -บานตาก่ํา
ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว

1,000 ม. หนาโดย
เฉล่ีย 0.10 ม.หรือมี
ปริมาตรไมนอยกวา

400 ลบม.

400,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

21 โครงการกอสราง
ถนนดินสายบาน
โนนชัย-ปูตา
(สายใหม)

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนดินสาย
บานโนนชัย-ปูตา

(สายใหม)
ปริมาณงาน

กวาง ๕.00 เมตร
ยาว ๑๘0 เมตร

สูงโดยเฉล่ีย
๐.๘0 เมตร

- ๙๘,000 - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)
ภายในบานสังแก
หมูท่ี 3 (ซอยตา
สาย) และวางทอ
ระบายนํ้า

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน ขนาด  กวาง
3 ม.ยาว 60 ม. หนา

0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 180
ตรม. และวางทอระบาย
นํ้า คสล. ขนาด 0.30×1

ม. จํานวน 4 ทอน

135,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๒3 โครงการจัดซ้ือทอ
สงนํ้า PVC พรอม
ฝงทอจากหวยจริง
– หนองเสม็จ

เพ่ือสรางทอ
สงนํ้าจาก
หวยจริง-

หนองเสม็จไว
ใชกักเก็บนํ้า
ในหนองเสม็จ

ทอ PVC ขนาด 6น้ิว
ยาว 1,040 ม.

พรอมปายโครงการ
1 ชุด

380,000 - - - มีทอสงนํ้าจากหวย
จริง-หนองเสม็จไว
ใชกักเก็บนํ้าใน
หนองเสม็จ

มีนํ้ากักเก็บไว
อุปโภคบริโภค

กองชาง
(ท่ี 2/ม.1
ประชาคม
หมูบาน
2559)

๒4 โครงการกอสรางรั้ว
รอบหนองสังข

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน/
บริบท

บริเวณหนอง
สังข

ขนาดกวาง 2 ม.
ยาว 300 ม.

ประตูเขาออก 2 ดาน
ขนาด 2×4 ม.

- 330,000 - - รั้วรอบหนองสังข
๑ แหง

กั้นแนวหนอง
สังขใหมี

ทัศนียภาพท่ีดี
ขึ้น

กองชาง
(ท่ี 6/ม.1
ประชาคม
หมูบาน
2559)

๒5 โครงการปรับปรุง
ถนนดินสายขาง
อนามัย-หวยจริง
พรอมวางทอระบาย
นํ้า

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

งานดินถมปริมาณงาน
กวาง 4 ม.ยาว700 ม.
สูงโดยเฉล่ีย 0.80 ม. มี
ปริมาณดินถมไมนอยกวา

3,136 ลบ.ม.
พรอมปายโครงการ

1 ชุด

516,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 5/ม.1
ประชาคม
หมูบาน
2559)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒6 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบานเสม็จ
ม.1

เพ่ือระบาย
นํ้าแกไข
ปญหานํ้า
ทวมขัง

ปริมาณงาน
กวาง 0.50×0.50

ยาว 800 ม.
พรอมปายโครงการ

1 ชุด

1,004,500 - - - - แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดี
ขึ้น

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
(ท่ี 7/ม.1
ประชาคม
หมูบาน
2559)

๒7 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายหนองแคน -
สังแก ม.3

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงานกวาง 3 ม.
ยาว 600 ม.หนาเฉล่ีย

0.10 ม.มีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 180 ลบ.ม.

- 128,000 - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

28 โครงการขยายถนน
คอนกรีตสายสาม
แยกบานนายศิลา-
ส่ีแยก บานนายศรี
ลา

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวางขางละ 1 ม.

ยาว 65 ม.
หนา 0.15 ม.

67,600 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 4/ม.5
ประชาคม
หมูบาน
2559)

29 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตสาย
ปาโคกหนองแคน-
บานโนนชัย

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 ม.ยาว 700 ม.

หนา 0.15 ม.
มีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา

2,800 ตรม.

- - 1,๖๕๐,000 - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 10/ม.5
ประชาคม
หมูบาน
2559)

๓0 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานสองหอง
ไปบานนา ต.ตรึม
อ.ศรีขรภูมิ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ถนนดินลงหินคลุกสาย
บานสองหอง ไป บานนา

ต.ตรึม อ.ศรีขรภูมิ
จ.สุรินทร กวาง 4 เมตร

ยาว 910 เมตร
สูงโดยเฉลี่ย 1 ม.

มีปริมาณดินถมไมนอย
กวา4,550 ลบ.ม.

485,000 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๓1 โครงการกอสราง
ถนนดินเสนตัดศรี
สวัสด์ิ-บานนา
ไป ตัดเสน
บานตาก่ํา-จังเกา

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

งานดินถมปริมาณงาน
กวาง 5 ม.ยาว 900 ม.

สูงโดยเฉล่ีย 1 ม.
มีปริมาณดินถมไมนอย

กวา 5,545 ลบ.ม.
งานหินคลุก มีปริมาณงาน

กวาง 4 เมตร
ยาว 900 เมตร หนาโดย
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 360 ลบ.ม.

- 500,000 - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 5/ม.8
ประชาคม
หมูบาน
2559)

๓2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝาทอ
ระบายนํ้าตะแกรง
เหล็กบานศรีสวัสด์ิ
หมูท่ี ๘

เพ่ือซอมแซม
ฝาทอระบาย
นํ้าในหมูบาน

ศรีสวัสด์ิ
หมูท่ี ๘

ปริมาณงาน
ขนาด 0.50×0.50×

๓๐๐ เมตร
ปายโครงการ 1 ชุด

330,000 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง
(ท่ี 4/ม.8
ประชาคม
หมูบาน
2559)

33 โครงการกอสราง
ถนนดินสายบาน
สองหอง-โนนชัย

เพ่ือกอสราง
ถนนดินสาย

บานสอง
หอง-โนนชัย

ปริมาณงาน
4×400×1 ม.

มีปริมาณดินถม 2,000
ลบม. พรอมวางทอระบาย

นํ้า คสล. 0.60×1
จํานวน 10 ทอน

- 220,000- - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

34 โครงการกอสราง
ถนนดินดานทิศ
ตะวันออกหนอง
เปอย บานโนนชัย
ม.5

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
150×4×1 ม.

99,500 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

35 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
เสนตัดบานสังแก -
ตาก่ํา ไป บานโสน
นอย

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 3.50 ม.
ยาว 1,050 ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
มีปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 367.50 ตรม.

235,900 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

36 โครงการกอสราง
ถนน คสล.
ดานทิศตะวันตก
โรงเรียนการุญ
วิทยา

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ี
คสล.ไมนอยกวา 800

ตรม.

- 442,000 - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

37 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ฝาปด
ตะแกรงเหล็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองมา

เพ่ือระบาย
นํ้าแกไข
ปญหานํ้า
ทวมขัง

ปริมาณงาน ขนาด
0.50×0.50×160 เมตร

320,000 - - - - แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดี
ขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง

38 โครงการกอสราง
ถนน คสล.(ซอยทิศ
ตะวันออกบานโนน
ชัย หมู 5)

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
ขนาด กวาง 4 ม.ยาว 90
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา

360 ตรม.

162,000 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

39 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สายเลียบคลองหวย
จริง

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 เมตร

ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
หรือมีปริมารหินคลุกไม
นอยกวา 400 ลบ.ม.

- 207,000 - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

40 โครงการกอสราง
ถนนลาดแอสฟลท
ติก จากสามแยก
บานศรีสวัสด์ิ-สาม
แยกบานสองหอง

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 เมตร

ยาว 450 เมตร
หนา 0.05 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 90 ลบ.ม.

- 1,455,000 - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

41 โครงการปรับปรุง
ถนนดิลงหินคลุก
สายบานโนนชัย –
บานหนองครก

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน
กวาง ๕.00 ม.
ยาว 350 ม.

หนาเฉล่ีย 0.60 ม.
มีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา ๓๕๐ ลบ.ม.

๑,๕๐๐,๐๐0 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

42 โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บานเสม็จ
หมูท่ี 1

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
บานเสม็จ หมูท่ี 1

ปริมาณงาน
กวาง ๔.00 ม.
ยาว ๑๗๕ ม.
หนา 0.๑๕ ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา ๗๐๐ ลบ.ม.

3๘๕,000 - - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

43 โครงการกอสราง
ถนนดินนจากตา
พรม – นานางจันทร
เลิศลํ้า  บานตาก่ํา

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนนดินนจาก
ตาพรม – นานางจันทร

เลิศลํ้า  บานตาก่ํา
กวาง ๔ ม. ยาว ๗๐๐
ม. สูงเฉล่ีย ๐.๑๐ ม.

- 1๘0,000 - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

44 โครงการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร

เพ่ือขยายเขต
การใหบริการ

ดานไฟฟา
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนท่ีตําบล

เสม็จ

200,000 - - - รอยละของ
เกษตรกรมีไฟฟาใช

ในการเกษตร

ประชาชนไดรับ
บริการดาน

ไฟฟา
การเกษตร
อยางท่ัวถึง

กองชาง

45 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ

เพ่ือติดต้ังโคม
ไฟฟา

สองสวาง
สาธารณะ
เพ่ิมความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดต้ังโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะในพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

๒00,000 - - - รอยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยเพ่ิมขึ้น

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
เสม็จมีไฟฟา
สองสวาง

สาธารณะเพ่ิม
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

กองชาง

46 โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ

เพ่ือขยายเขต
การใหบริการ

ดานไฟฟา
สาธารณะ

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะในพ้ืนท่ีตําบล

เสม็จ

100,000 - - - รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟา

ใช

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
เสม็จไดรับ
บริการดาน
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

47 โครงการติดต้ังไฟฟา
สองสวางสนามฟุต
ซอลบานหนองมา
ม.2

เพ่ือขยายเขต
การใหบริการ

ดานไฟฟา
สาธารณะ

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สนามฟุตซอล

บานหนองมา ม.2

๑๒๐,000 - - - - สนามฟุตซอลมี
ไฟฟาสองสวาง
- รอยละของ
ประชาชนท่ีใช
ประโยชนของ
สนามฟุตซอลมี
ความปลอดภัย

สนามฟุตซอลมี
ไฟฟาสองสวางใน
การทํากิจกรรม

สาธารณประโยชน

กองชาง
(ท่ี 3/ม.๒
ประชาคม

หมูบาน 2559

48 โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน

เพ่ือกอสราง
ระบบประปา

หมูบานท่ี
มาตรฐานให
ราษฎรมีนํ้า

อุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึง

และพอเพียง
ทุกครัวเรือน

กอสรางระบบประปา
- บานสังแก ม. ๓
- บานศรีสวัสด์ิ ม. ๘
- บานโนนชัย ม. ๕

๓,000,000 - - - ชาวบานมี
นํ้าประปาใช คิด

เปน100%

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึงและ

พอเพียง

กองชาง

49 โครงการจางเหมา
กอสรางถังกรอง
นํ้าประปาหมูบาน
เสม็จ

เพ่ือเปนการ
เพ่ิมศักยภาพ
ของระบบ
ประปาใหมี

ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น

ถังกรองนํ้าประปา
บานเสม็จ ม. 1
ขนาด 5 ลบ.ม.

300,000 - - - - ไดถังกรอง
นํ้าประปาเพ่ิม
๑ ถัง
- ระบบกรอง
ประปามีระสิทธิ
ภาพเพ่ิมขึ้น

ระบบกรอง
ประปาบานเสม็จ

หมูท่ี ๑
มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

กองชาง
(ท่ี 1/ม.1
ประชาคม

หมูบานท่ี 1
ประชาคม
ตําบลเสม็จ

2559
50 โครงการกอสราง

อาคารศูนย อปพร.
อบต.เสม็จ

เพ่ือกอสราง
อาคารศูนย
อปพร.อบต.

เสม็จ 1 แหง

อาคารศูนย อปพร.
จํานวน 1 แหง
ณ  ท่ีทําการ
อบต. เสม็จ

500,000 - - - มีอาคาร ศูนย อป
พร. จํานวน 1 หลัง

มีอาคารปฏิบัติ
การของศูนย

อปพร. อบต.เสม็จ

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

51 โครงการกอสราง
สนามเด็กเลน

เพ่ือกอสราง
สนามเด็กเลน

เสริมสราง
พัฒนาการ
ทางดาน

รางกายใหกับ
เด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง

400,000 - - - เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดใชประโยชน
จากสนามเด็กเลน
คิดเปน 100%

เด็กมีพัฒนาการ
ท้ังดานรางกาย

และจิตใจ

กองชาง

52 โครงการกอสราง
อาคารศูนยขอมูล
ขาวสาร

เพ่ือกอสราง
อาคารศูนย

ขอมูลขาวสาร

กอสรางอาคารศูนย
ขอมูลขาวสาร
ปริมาณงาน

ขนาด ๖×๑๒ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ - - - มีอาคารศูนยขอมูล
ขาวสาร  จํานวน ๑
หลัง

มีอาคารศูนย
ขอมูลขาวสารใช

ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

กองชาง

53 โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เพ่ือกอสราง
อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
1 หลัง
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 หลัง

2,500,000 - - - มีอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1
หลัง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

กองชาง

54 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน/บริบท
อบต.เสม็จ

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน/

บริบท  อบต.
เสม็จ

ปรับปรุงภูมิทัศน/
บริบท  อบต.เสม็จ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ๑ ครั้ง/ป อบต.เสม็จ
มีภูมิทัศน/
บริบทท่ีดี
สวยงาม

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

55 โครงการวางทอ/ราง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบานจากบาน
น.ส. ศิรินันทภัส
จําปาทองถึง  ศาลา
ประชาคมหมูบาน

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

วางทอ/รางระบายนํ้า
ภายในหมูบานจากบาน
น.ส. ศิรินันทภัส  จําปา
ทองถึง  ศาลาประชาคม

หมูบาน ปริมาณงาน
ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x

๗๕.๐๐ ม.

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดี
ขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง

๕6 โครงการกอสราง
ถนน คสล. เขา
สนามกีฬาบาน
หนองมา หมูท่ี ๒

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล. เขา
สนามกีฬาบานหนองมา

หมูท่ี ๒
ปริมาณงาน กวาง ๔ ม.

ยาว ๑๓๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

๕7 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.
(บริเวณส่ีแยก
บานสังแก หมูท่ี ๓)

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

ปริมาณงาน
กวาง ๐.๕๐ ม.

ยาว ๒๓ ม.
ลึก๐.๕๐ ม.

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดี
ขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง

๕8 โครงการวางทอ
ระบายนํ้าจากหวย
หวา-หนองสองหอง
บานสองหอง หมู ๔

เพ่ือสรางทอสง
นํ้าจากหวย

หวา-หนองสอง
หองไวใชกัก
เก็บนํ้าใน

หนองสองหอง

ปริมาณงาน
วางทอ ขนาด ๖ น้ิว

ยาว ๖๐๐ ม.

- - ๑๔๐,๐๐๐ - มีทอสงนํ้าจากหวย
หวา-หนองสองหอง
ไวใชกักเก็บนํ้าใน
หนองสองหอง

มีนํ้ากักเก็บไว
อุปโภคบริโภค

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

59 โครงการกอสราง
ถนน คสล. จากสาม
แยกสวนนายเสริม
ศักด์ิ เปนสุข ไปสระ
บานหนองพรม
หมูท่ี ๗

เพ่ือกอสราง
ถนน คสล.
จากสามแยก
สวนนายเสริม
ศักด์ิ เปนสุข
ไปสระบาน
หนองพรม

หมูท่ี ๗

ปริมาณงาน
กวาง ๔ เมตร

ยาว ๑๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

- - ๒๖๔,๐๐๐ - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

๖0 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบานหนอง
พรม หมูท่ี ๗

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

ปริมาณงาน
กวาง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๒๒๕ ม.
ลึก ๐.๕๐ ม.

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดี
ขึ้น
- จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง

๖1 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาประจํา
ตําบลเสม็จ

เพ่ือปรับปรุง
สนามกีฬา

ประจําตําบล
เสม็จ

ปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําตําบลเสม็จ

- ๑๐๐,๐๐๐ - - จํานวนประชาชนท่ี
ใชประโยชน

มีสนามกีฬาท่ีมี
มาตรฐาน

กองชาง

62 โครงการจางเหมา
ซ้ือถังกรอง
นํ้าประปาหมูบาน

เพ่ือซ้ือถังกรอง
นํ้าประปา
หมูบาน

ถังกรองนํ้าประปา
หมูบาน  บานหนอง

พรม  หมูท่ี 7

- - 150,000 - - ไดถังกรอง
นํ้าประปาเพ่ิม
๑ ถัง
- ระบบกรอง
ประปามีระสิทธิ
ภาพเพ่ิมขึ้น

ระบบกรอง
ประปาบาน
หนองพรม

หมูท่ี 7
มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

กองชาง



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

จัดฝกอบรม
รณรงคปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดใหแก
เยาวชนและ
ประชาชน

เยาวชนและประชาชน
ในตําบลเสม็จ

150 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละจํานวนชุมชนมี
ความเขมแข็ง แกไข
ปญหายาเสพติดใน
ชุมชนดวยตนเองได

เยาวชนและ
ประชาชน

หางไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการปองกัน
แกไขปญหาเอดส
และเพศสัมพันธแก
เยาวชนในโรงเรียน

เพ่ือใหเยาวชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและ
แกไขปญหาได

เยาวชนในโรงเรียนใน
เขตตําบลเสม็จ

30,000 30,000 30,000 30,000 - จํานวนชุมชนท่ีเขา
รวมโครงการ 8 หมู
- รอยละของเยาวชน
ท่ีเขารวมโครงการ

เพ่ือลดพฤติกรรม
เส่ียงและมีความรู

เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการกิจกรรม
ปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภ
ไมพรอมในวัยรุน

เพ่ือใหเยาวชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและ
แกไขปญหาได

จัดกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหาการต้ังครรภ

ไมพรอมในวัยรุน
เยาวชน

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเยาวชนท่ี
มีความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภไม

พรอมในวัยรุนได

เด็กและเยาวชน
ท่ัวไปมีความรู

ความเขาใจและ
จัดการกับสถาน
การท่ีจะเกิดขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

เพ่ือใหชุมชนมี
สวนรวมในการ
ปองกันแกไข
ปญหาและลด
ความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้น

ผูบริหาร, พนักงาน,
ผูนําชุมชน และ

ประชาชนในตําบลเสม็จ

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละการลดการเกิด
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และครอบครัว

ลดลง

ชุมชนมีสวนรวม
ในการปองกัน

แกไขปญหา และ
ลดความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้น

สํานักปลัด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

เพ่ือใหชุมชนมี
สวนรวมในการ
ปองกันแกไข
ปญหาและลด
ความรุนแรง

ผูบริหาร, พนักงาน,
ผูนําชุมชน และ

ประชาชนในตําบลเสม็จ

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละการลดการเกิด
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และครอบครัว

ลดลง

ชุมชนมีสวนรวม
ในการปองกัน

แกไขปญหา และ
ลดความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการแกไข
ปญหาเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือแกไขปญหา
เด็กและเยาวชน

ลดอัตราเส่ียงการเกิด
ปญหาในเด็กและ

เยาวชน

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรับการ

แกไขปญหาท่ีถูกตอง

เด็กและเยาวชน
ไดรับการแกไข
ปญหาท่ีถูกตอง

กองกาศึกษา

7 โครงการจัดการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

เพ่ือสงเสริม
ความรู

ดานเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว

พระราชดําริ
ใหกับประชาชน

เยาวชนและ
นักเรียน

ใหความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียงแกประชาชน
เยาวชนและนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน  เยาวชน
และนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ
ไดรับความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไป
ปฏิบัติได  รอยละ

20

ประชาชน
เยาวชนและ

นักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

ไดรับความรู
ดานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

กองกาศึกษา

8 โครงการสงเสริม
กลุมอาชีพทอพรม
เช็ดเทา

สงเสริมกลุม
อาชีพทอพรมเช็ด

เทาใหกับกลุม
อาชีพในตําบล

เสม็จ

กลุมทอพรมเช็ดเทาใน
ตําบลเสม็จท้ัง

8 หมูบาน

200,000 - - - จํานวนกลุมอาชีพ
ไดรับมีความรูและ

ทักษะเพ่ิมขึ้น

กลุมอาชีพ
สามารถพ่ึงพา

ตนเองได

สํานักปลัด

9 โครงการสงเสริม
กลุมอาชีพเล้ียงโค

สงเสริมประชาชน
มีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพ่ิมเติม

จัดซ้ือพันธุโค
ในตําบลเสม็จ

ท้ัง 8 หมูบาน

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 จํานวนกลุมอาชีพ
ไดรับมีความรูและ

ทักษะเพ่ิมขึ้น

กลุมอาชีพ
สามารถพ่ึงพา

ตนเองได

สํานักปลัด

10 โครงการแกไข
ปญหาเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือแกไขปญหา
เด็กและเยาวชน

ลดอัตราเส่ียงการเกิด
ปญหาในเด็กและ

เยาวชน

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรับการ

แกไขปญหาท่ีถูกตอง

เด็กและเยาวชน
ไดรับการแกไข
ปญหาท่ีถูกตอง

กองกาศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

11 โครงการเล้ียงไก
สามสายเลือด

สงเสริมประชาชน
มีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพ่ิมเติม

จัดซ้ือพันธุไกสาม
สายเลือด
- บานหนองมา ม.๒
- บานโนนชัย หมู 5
- บานศรีสวัสด์ิ หมู8

100,000 - - - จํานวนกลุมอาชีพ
ไดรับมีความรูและ

ทักษะเพ่ิมขึ้น

กลุมอาชีพ
สามารถพ่ึงพา

ตนเองได

สํานักปลัด

12 โครงการสงเสริม
อาชีพเล้ียงปลาดุก
ในบอซีเมนต

สงเสริมประชาชน
มีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพ่ิมเติม

จัดซ้ือพันธุปลาดุก
- บานโนนชัย หมู 5

30,000 - - - จํานวนกลุมอาชีพ
ไดรับมีความรูและ

ทักษะเพ่ิมขึ้น

กลุมอาชีพ
สามารถพ่ึงพา

ตนเองได

สํานักปลัด

13 โครงการสงเสริม
สนับสนุนและเพ่ิม
ทักษะกลุมอาชีพ
ตางๆ

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนและเพ่ิม
ทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ

สงเสริมสนับสนุนและ
เพ่ิมทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนกลุมอาชีพ
ไดรับมีความรูและ

ทักษะเพ่ิมขึ้น

กลุมอาชีพตางๆ
สามารถพ่ึงพา

ตนเองได

สํานักปลัด

14 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
องคกรสตรีประจํา
หมูบาน

เพ่ือใหองคกรสตรี
ในหมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองคกร
สตรีประจําหมูบาน

10,000 - - - จํานวนองคกรสตรี
ในหมูบาน/ตําบล

องคกรสตรีใน
หมูบานมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

15 โครงการชวยเหลือ
ประชาชน
ผูดอยโอกาส

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชน

ผูดอยโอกาสใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

เสม็จ

ชวยเหลือ
ประชาชนผูดอยโอกาส

ในตําบลเสม็จ

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละผูดอยโอกาส
ท่ีไดรับการชวยเหลือ

ประชาชน
ผูดอยโอกาส
ไดรับการ
ชวยเหลือ

สํานักปลัด

16 โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
ตําบลเสม็จ

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ และ

สงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนใน
การดูแลผูสูงอายุ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ตําบลเสม็จ

จํานวน
543 คน

25๐,000 25๐,000 25๐,000 25๐,000 ผูสูงอายุเขารวม
โครงการ

จํานวน 543 คน

ผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณ

สํานักปลัด



2.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการจัดใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดีตอ
เด็กและเยาวชน  ตาม
ตัวชี้วัดจังหวัดนาอยู
และกิจกรรมสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน

เพ่ือจัดใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดีตอ

เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนในตําบลเสม็จ
มีสุขภาพกายและจิตใจ

ท่ีดี

เด็กและเยาวชน
มีสุขภายกายและ

จิตใจท่ีดี

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดอบรม
สงเสริมใหความรูแก
ผูปกครองเด็ก  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในการ
เล้ียงดูเด็กท่ีถูกวิธี

เพ่ือใหผูปกครอง
มีความรูความเขาใจ

ในการเล้ียงดูเด็กอยาง
ถูกวิธี

ผูปกครอง
จํานวน ๑๒๐
ครอบครัว

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 - รอยละของผูปกครอง
ท่ีมีความรูในการเล้ียง
เด็กท่ีถูกตอง
- ผูปกครองจํานวน
120 ครัวเรือน

ผูปกครอง
มีสวนรวมในการ

เล้ียงดูเด็กอยางถูก
วิธีรวมท้ังกิจกรรม
การเรียนการสอน

กอง
การศึกษา

3 โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลเสม็จ  ตานยาเสพ
ติดประจําป

เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนเขารวม

กิจกรรมกีฬาตานยา
เสพติด  ประจําตําบล

เสม็จ

จัดแขงขันกีฬาตําบล
เสม็จ  ตานยาเสพติด

ประจําป
ปละ 1 ครั้ง

150,000 150,000 150,000 150,000 - รอยละของประชาชน
มีสวนรวมในการ
จัดการแขงขันกีฬา
ตําบลเสม็จ
- ปละ ๑ ครั้ง

- สุขภาพแข็งแรง
- สามัคคี
- มีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม

กอง
การศึกษา

4 โครงการสงเสริมการ
จัดหาอุปกรณกีฬา

เพ่ือสงเสริมการจัดหา
อุปกรณกีฬา

สงเสริมใหประชาชน
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จมีวัสดุ
อุปกรณในการออก

กําลังกาย

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนท่ี
ออกกําลังกาย

ประชาชนมี
อุปกรณกีฬาในการ
ออกกําลังกายและ

ฝกซอม

กอง
การศึกษา



2.3 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

จํานวน 543 คน

๓,๗0๘,000 ๓,๗0๘,000 ๓,๗0๘,000 ๓,๗0๘,000 ผูสูงอายุ
จํานวน 543 คน

ผูสูงอายุไดรับ
เงินสงเคราะหทุก

คน

สํานักปลัด

2 โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพคนพิการ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู
พิการในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

ผูพิการในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

จํานวน 293 คน

1,142,400 1,142,400 1,142,400 1,142,400 ผูพิการ
จํานวน 293 คน

ผูพิการไดรับ
การชวยเหลือทุก

คน

สํานักปลัด

3 โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูปวยโรค
เอดส

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดสในตําบล

เสม็จ

สงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูปวยโรค
เอดส จํานวน 4 คน

24,000 24,000 24,000 24,000 ผูปวยโรคเอดส
จํานวน 4 คน
คิดเปน 100%

ผูปวยไดรับการ
ชวยเหลือ

จํานวน 4 คน

สํานักปลัด

4 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเสม็จ

เพ่ือจัดสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเสม็จ

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล

เสม็จ

100,000 100,000 100,000 100,000 ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนตําบล
เสม็จไดรับ

สวัสดิการอยาง
ท่ัวถึง

สํานักปลัด

5 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตตําบลเสม็จ

เพ่ือพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน

เขตตําบลเสม็จ

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานให

มีประสิทธิภาพ

๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน
ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลเสม็จ

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลเสม็จไดรับ

สวัสดิการดานสุขภาพ

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ตําบลเสม็จ

๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 รอยละของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชนจาก

กองทุน

ประชาชนในตําบล
เสม็จไดรับ

สวัสดิการดาน
สุขภาพอยางท่ัวถึง

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการประชุม
ประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบล
เสม็จ

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

ดําเนินการประชุม
ประชาคมหมูบาน

และประชาคมตําบล
เสม็จ

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จํานวนครั้งของการมี
สวนรวมโดยตรงของ
ชุมชนในการกําหนด
ปญหาและแนวทางไก

ปญหา

ประชาชนมี
บทบาท

และมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

สํานักปลัด

2 โครงการสรางองคกร
ภาคประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
บริหารจัดการ

เพ่ือใหองคกรภาค
ประชาชนมีความ
เขมแข็งและมีสวน
รวมทางการเมือง

สรางองคกรภาค
ประชาชนใหมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการ จํานวน

๒ ครั้ง

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 รอยละจํานวนครั้งการ
มีสวนรวมขององคกร

ภาคประชาชน

ประชาชนมี
บทบาทและมีสวน
รวมในการกําหนด
แนวทางการพัฒนา

ทองถิ่น

สํานักปลัด

3 โครงการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับ
ตําบลเสม็จ

เพ่ือบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล

เสม็จใหเปนรูปธรรม
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

ในการจัดทํา
แผนพัฒนา  ของ

องคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จใหแก
อาสาสมัครจัดเก็บ

สํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนา

ขององคการบริหาร
สวนตําบลเสม็จ

และบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล

เสม็จ

10,000 10,000 10,000 10,000 - รอยละของการมีสวน
รวมในการพัฒนาแผน
บูรณาการระดับตําบล
- รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอ
การจัดงานตาม
โครงการ

บูรณาการการ
จัดทําแผนชุมชน

เกิดประโยชนสูงสุด
และเปนรูปธรรม
สามารถทราบถึง
ขอมูลและปญหา
ความเดือดรอน
ความจําเปน
เรงดวนความ
ตองการของ
ประชาชน

สํานักปลัด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 โครงการ  อบต.
สัญจร

เพ่ือใหทราบถึงขอมูล
และปญหาความ

เดือดรอน  ความจําเปน
เรงดวนความตองการ

ของประชาชน

ดําเนินการ
อบต. สัญจร

ออกบริการประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอ

การจัดงานตาม
โครงการ

อบต.สามารถทราบ
ถึงขอมูลและ
ปญหาความ

เดือดรอน ความ
จําเปนเรงดวน

ความตองการของ
ประชาชน

สํานักปลัด

5 โครงการวัน
ทองถิ่นไทย

เพ่ือเปนการเพ่ิมองค
ความรูเกี่ยวกับภารกิจ

และอํานาจหนาท่ีในการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

จัดงานวันทองถิ่นไทย
จํานวน๑ ครั้ง/ป

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 รอยละของภาครัฐ และ
ภาคประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรม

ไดรับความรู
เกี่ยวกับภารกิจ

และอํานาจหนาท่ี
ในการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรม

มาภิบาล

สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรม
เสริมทักษะ  เพ่ือ
พัฒนาความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

เพ่ือฝกอบรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐

ฝกอบรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย  วาดวย
ขอมูลขาวสารของ

ราชการ  พ.ศ.
๒๕๔๐ ใหกับ

ผูบริหาร ,ส.อบต.
บุคลากร อบต. และ

ประชาชนท่ัวไป

30,000 30,000 30,000 30,000 - จํานวนของผูเขารวม
- แบบประเมินผล
ความรูความเขาใจ

ผูบริหาร ,ส.อบต.
บุคลากร อบต.
และประชาชน
ท่ัวไปเกิดการ

พัฒนาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย  วาดวย
ขอมูลขาวสารของ

ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

สํานักปลัด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมูบานดาน
สุขภาพ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
พฤติกรรมดาน
สุขภาพ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบาน
ดานสุขภาพ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
พฤติกรรมดานสุขภาพ

คณะกรรมการ
หมูบาน (อสม.)
ผูนําชุมชนและภาคี
เครือขาย จํานวน
100 คน

2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 - รอยละอสม.มี
ความรูความเขาใจ

- อสม.มีความรู
ความเขาใจ
- อสม.มีสวนรวม
ในการวางแผน
กําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงาน

- สํานักปลัด
- รพ.สต.เสม็จ
(2559)

8 โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ให
ประชาชนทราบ

เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ
ใหประชาชนทราบ

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ
ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสาร

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึงและ
เหมาะสม

สํานักปลัด

9 โครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
ในระบบ
L-TAX300

1.อบต.เสม็จ มีรายได
เพ่ิมขึ้น
2. มีขอมูลทางดานการ
คลังทองถิ่นอยางรบถวน
3. สามารถบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีขอมูลสําหรับการ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและการ
นิเทศนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน
ในระบบ
L-TAX300
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ัง 8 หมูบานของ
ตําบลเสม็จ  โดย
ต้ังเปาหมาย
ระยะเวลาการ
จัดทําไมเกิน 3 ป

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 เม่ือไดดําเนินการ
ตามโครงการแลว
องคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จสามารถ
จัดเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน  ภาษี
บํารุงทองท่ี ภาษี
ปายและ
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปน

1. อบต.เสม็จมี
แผนท่ีแมบท
สามารถนํามา
ประกอบเปนแผน
ท่ีภาษี
2. สามารถแบง
พ้ืนท่ีแผนท่ีแมบท
ใหเปนเขต
(Zone) เขตยอย
(Block) อยาง
ชัดเจนทุกพ้ืนท่ี

กองคลัง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9
(ตอ)

5. ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลดานท่ีดิน
ได

และสามารถใชแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินได

อันตรายตอสุขภาพ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจนท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาวมี
ระบบจัดเก็บภาษีท่ี
แนนอนถูกตองและ
เปนธรรม
- รอยละการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมขึ้น

3. เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการ
วางแผนจัดการ
แผนท่ีอยาง
ครอบคลุมเพ่ือ
ดําเนินการในป
ถัดไป

10 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

เพ่ิมประสิทธิภาพ/พัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี

ฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี
ปละ 1 ครั้ง

6๐0,000 6๐0,000 6๐0,000 6๐0,000 รอยละของบุคลากร
ทุกระดับไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
บานเมือง
ท่ีดี

- เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากร

สํานักปลัด



3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการฝกอบรม
และทบทวน
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) อบต.เสม็จ

เพ่ือฝกอบรมและ
ทบทวนความรูและ

ทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

ฝกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ
๒ ครั้ง/ป

๔๐0,000 ๔๐0,000 ๔๐0,000 ๔๐0,000 จํานวนของเจาหนาท่ี
อปพร. ไดรับฝกอบรม
และทบทวนความรูและ

ทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

สมาชิก อปพร.
มีความพรอมใน
การเผชิญเหตุ

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนอบต.เสม็จ

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย
อปพร.อบต.เสม็จ

สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน อบต.เสม็จ
1 ครั้ง/ป

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับการ
ดูแลความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุเทศกาลป
ใหม

เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

เทศกาลปใหม

- รณรงคลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปใหม
- ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ตําบลเสม็จ
- จายเปนคาเบ้ียเล้ียง
เจาหนาท่ี อปพร.

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลปใหม

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต

เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

เทศกาลสงกรานต

- รณรงคลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต

- ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ตําบลเสม็จ
- จายเปนคาเบ้ียเล้ียง
เจาหนาท่ี อปพร.

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาล
สงกรานต

สํานักปลัด

5 โครงการติดต้ัง
ระบบกลองวงจร
ปด

เพ่ือเฝาระวังและ
ปองกันการกอ
อาชญากรรม

ติดต้ังกลองวงจรปด
- รพ.สต.เสม็จ 2 จุด
- ร.ร. การุญฯ 2 จุด
- อบต.เสม็จ 2 จุด
บานเสม็จ หมู 1

๔๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 - รอยละของหนวยงาน
ราชการมีความปลอดภัย

เพ่ิมมากขึ้น

ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินของ
หนวยงานราชการ

สํานักปลัด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการพัฒนา
ระบบวิทยุส่ือสาร
ใหมีประสิทธิภาพ

-เพ่ือปรับปรุง/
พัฒนาระบบวิทยุ
ส่ือสาร
-เพ่ือจัดซ้ือวิทยุ
ส่ือสาร

-ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบวิทยุส่ือสาร
-เพ่ือจัดซ้ือวิทยุ
ส่ือสาร  จํานวน
๕ เครื่อง

60,000 - - - - วิทยุส่ือสาร
จํานวน 5 เครื่อง
-มีวิทยุส่ือสารเพียงพอ
สําหรับเจาหนาท่ี

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

ราชการ

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุนและการทองเท่ียว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุน  และการ

ทองเท่ียว
4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผนสงเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเท่ียว

4.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนกลุม
เศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือใหกลุมอาชีพ
มีเงินทุนหมุนเวียน

สงเสริมสนับสนุน
กลุมพัฒนาอาชีพ
จํานวน 8 หมู

800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละของชุมชนท่ี
สามารถพ่ึงตนเองได

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

๒ โครงการสงเสริม
กลุมวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือสนับสนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

ถายทอดความรูและ
สนับสนุนปจจัยการ

ผลิต

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมวิสาหกิจชุมชนใน
ตําบลเสม็จ

กลุมวิสาหกิจชุมชน
มีความเขมแข็ง
สมาชิกมีรายได

เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ

สําโรงทาบ
๓ โครงการสนับสนุน

กลุมแมบาน
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

เพ่ือสนับสนุนกลุม
แมบานเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

ถายทอดความรูและ
สนับสนุนปจจัยการ

ผลิต

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมแมบานเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ
จํานวน ๑ กลุม

กลุมกลุมแมบานมี
ความเขมแข็ง

สมาชิกมีรายได
เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ

สําโรงทาบ
๔ โครงการสงเสริม

การลดตนทุนการ
ผลิตขาว

เพ่ือพ้ืนท่ีตําบลเสม็จมี
ความรูในการลดตนทุน

การผลิตขาว

ถายทอดความรูและ
สนับสนุนปจจัยการ

ผลิต
100 ราย

350,000 350,000 350,000 350,000 เกษตรกรตําบลเสม็จ
๑๐๐ คน มีความรูในการ
ลดตนทุนการผลิตขาว

เพ่ิมขึ้น

เกษตรกรสามารถ
ลดตนทุนการผลิต

ขาวได

สํานักปลัด
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ

สําโรงทาบ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศบกต. เสม็จ
อาสาสมัครเกษตร
และผูนําชุมชน

เพ่ือใหคณะกรรมการ
ศบกต.เสม็จ อาสาสมัคร
เกษตร และผูนําชุมชนมี

ความรู

ถายทอดความรูและ
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณในการ
ดําเนินงานของ

ศบกต.เสม็จ 50 ราย

- 200,000 - - คณะกรรมการ ศบกต.
เสม็จ อาสาสมัครเกษตร
และผูนําชุมชน 5๐ ราย

มีความรูและสามรถ
ถายทอดใหประชาชนมี

ความรูเพ่ิมขึ้น

คณะกรรมการ
ศบกต.เสม็จ
อาสาสมัครเกษตร
และผูนําชุมชน
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดดีขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ

สําโรงทาบ

6 โครงการสงเสริม
การปลูกพืชปุยสด
และไถกลบตอซัง
ขาว

- เพ่ือปรับปรุงสภาพดิน
ใหมีความอุดมสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
- ลดการเผาตอซัง

ถายทอดความรูและ
สนับสนุนปจจัยการ

ผลิต100 ราย

- 200,000 - - รอยละของพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรมีความอุดม

สมบูรณขึ้น

- ดินมีความอุดม
สมบูรณขึ้น
- เกษตรกรไดผล
ผลิตขาวเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ

สําโรงทาบ
7 โครงการสงเสริม

การใชสารชีวภัณฑ
แทนการใชสารเคมี

- เพ่ือใหเกษตรกร
สามารถผลิตสาร

ชีวภัณฑไวใชเองได
- เกษตรกรลดการใช
สารเคมีในการนกําจัด

ศัตรูพืช

ถายทอดความรูและ
สนับสนุนปจจัยการ

ผลิต100 ราย

- 200,000 - - - เกษตรกรสามารถผลิต
สารชีวภัณฑไวใชเองได
- เกษตรกรลดการใช
สารเคมีในการนกําจัด

ศัตรูพืช

- เกษตรกรใช
สารเคมีลดลง
- เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ส่ิงแวดลอมดีขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ

สําโรงทาบ

8 โครงการสนับสนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ตําบลเสม็จ

เพ่ือสนับสนุนงานดาน
การเกษตร

สนับสนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี

ทางการเกษตรตําบล
เสม็จ

- 200,000 - - สนับสนุน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร
ตําบลเสม็จ

จํานวน ๑ แหง

ประชาชนไดรับ
ประโยชนดาน
วิชาการเกษตร
ประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือพันธุ
ขาวหอมมะลิ 105
กข ๑๕

เพ่ือสนับสนุน
พันธุขาวหอมมะลิ

ใหเกษตรกร

จัดซ้ือพันธุขาวบาน
เสม็จ  หมูท่ี 1

- 150,000 - - สนับสนุนพันธุขาวให
เกษตรกร บานเสม็จ
หมูท่ี 1

- คิดเปน ๑๐๐ %

เกษตรกรไดรับพันธุ
ขาวท่ีมีคุณภาพสูง
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการวางแผน
พลังงานระดับตําบล

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ชวยกันประหยัดพลังงาน

การวางแผนพลังงาน
ระดับตําบล

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของการ
ประหยัดพลังงานท่ี

เพ่ิมขึ้น

ประชาชนสามารถ
ชวยประหยัดพลังงาน

ไดรอยละ 80

สํานักปลัด

2 โครงการประหยัด
พลังงานระดับตําบล

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ชวยกันประหยัดพลังงาน

สงเสริมการประหยัด
พลังงานระดับตําบล

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของการ
ประหยัดพลังงานท่ี

เพ่ิมขึ้น

ประชาชนสามารถ
ชวยประหยัดพลังงาน

ไดรอยละ 80

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน

เพ่ือสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน

สงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของประชาชน
ลดการใชพลังงานและ

ลดคาใชจายใน
ครัวเรือน

ประชาชนลดการ
ใชพลังงานและลด

คาใชจายในครัวเรือน

สํานักปลัด

4 โครงการเสริมสราง
วิทยากรทองถิ่นเพ่ือ
การอบรมดาน
พลังงาน

เพ่ือสงเสริมวิทยากร
ในดานพลังงาน

เสริมสรางวิทยากร
ทองถิ่นเพ่ือการอบรม

ดานพลังงาน

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนวิทยากรดาน
พลังงานของตําบล

มีวิทยากรระดับตําบล
ดานพลังงาน

สํานักปลัด

5 โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลดานพลังงาน

เพ่ือพัฒนาระบบขอมูล
ดานพลังงาน

พัฒนาระบบขอมูล
ดานพลังงาน

10,000 10,000 10,000 10,000 ระบบขอมูลดาน
พลังงานท่ีไดรับการ

พัฒนา

ระบบขอมูลดาน
พลังงานท่ีไดรับการ

พัฒนา

สํานักปลัด

6 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการกําจัด
ขยะมูลฝอย

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการกําจัด

ขยะมูลฝอย

รณรงคสรางจิตสํานึก
ในการกําจัดขยะมูล

ฝอยในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ของจํานวนขยะลดลง

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการกําจัดขยะมูล

ฝอย

สํานักปลัด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 โครงการขุดลอก
หนองสองหอง
บานสองหอง
หมูท่ี ๔

เพ่ือขุดลอกหนองสอง
หองบานสองหอง

หมูท่ี ๔ ใชเปนแหลงนํ้า
อุปโภคและบริโภค

ขุดลอกหนองสอง
หองบานสองหอง

หมูท่ี ๔ ปริมาณงาน
กวาง 90 ม.ยาว

130 ม. ลึกโดยเฉล่ีย
2.50-3.00 ม. มี

ปริมาตรดินขุด
17,544.40 ลบม.

1,334,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - หนองสองหอง
บานสองหอง หมูท่ี ๔
จํานวน ๑ แหง

- รอยละของประชาชน
ท่ีใชประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.4
ประชาคม
หมูบาน

ท่ี 4
ประชาคม
ตําบลเสม็จ

๒๕๕9)
8 โครงการขุดเจาะแกม

ลิงบริเวณบล็อกคอน
เวิรสสายสังแก -

โนนชัย

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

9 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายรอยตอ
ต.เสม็จ-ต.คาลาแมะ

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

10 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายเก็บนํ้า
บานโนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 4 ม.

- 2,350,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

11 โครงการขุดลอก
หนองเปอย
บานโนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอกหนองเปอย
บานโนนชัย ม.5

ปริมาณงาน
50×60×3.50 ม.

มีปริมาณดินขุด
8,400 ลบ.ม.

260,000 - - - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 โครงการการขุด
ลอกหนองแคน

เพ่ือขุดลอก
หนองแคน  บานหนอง
พรมหมูท่ี 7 ใชเปน
แหลงนํ้าอุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน ทางทิศ
ตะวันออก ยาว 180
ม. ทิศตะวันตก ยาว
130 ม. ทิศเหนือ

กวาง 160 ม. ทิศใต
กวาง 100 ม. ลึก
โดยเฉล่ีย 5 ม. มี
ปริมาณดินขุด

83,797 ลบ.ม.
พรอมอาคารชล

ศาสตร พรอมปาย
โครงการ
1 ชุด

4,275,500
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า
- หนองแคน หมูท่ี ๗
จํานวน ๑ แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.7
ประชาคม
หมูบาน

ท่ี 7
ประชาคม
ตําบลเสม็จ

๒๕๕9)

13 โครงการขุดลอก
สระหนองพรม
ม.7

เพ่ือขุดลอก
สระหนองพรม
บานหนองพรม

หมูท่ี 7 ใชเปนแหลงนํ้า
อุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน กวาง
40 ม. ยาว 50 ม.
ลึกเฉล่ีย 3 ม. มี
ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 4,596

ลบ.ม.

350,000 - - - - รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า
- สระหนองพรม หมูท่ี ๗
จํานวน ๑ แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 5/ม.7
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕9)

14 โครงการขุดลอก
หนองทัดทอง ม.6

เพ่ือขุดลอก
หนองทัดทอง

บานตาก่ํา หมูท่ี 6
ใชเปนแหลงนํ้าอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน กวาง
50 ม. ยาว 50 ม.
ลึกโดยเฉล่ีย 3 ม. มี
ปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 7,500 ลบ.ม.

365,000 - - - - รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า
- หนองทัดทอง หมูท่ี ๖
จํานวน ๑ แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 5/ม.6
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕9)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15 โครงการขุดลอก
คลองจากหวยหวา-
หนองตาก่ํา (ถึง
ถนนลาดยางท่ี สร.
4007)

เพ่ือขุดลอก
คลองจากหวยหวา-

หนองตาก่ํา
บานตาก่ํา หมูท่ี 6

ใชเปนแหลงนํ้าอุปโภค
และบริโภค

ปริมาณงาน กวาง 4
ม. ยาว 650 ม. ลึก
โดยเฉล่ีย 3 ม. มี
ปริมาณดินขุด

7,880 ลบ.ม. พรอม
ทอระบายนํ้าขนาด
0.60×1.00 ม.

พรอมปายโครงการ
1 ชุด

- 1,560,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 2/ม.6
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕9)

16 โครงการขุดลอก
หนองเสม็จ บาน
เสม็จ หมูท่ี 1

เพ่ือขุดลอก
หนองเสม็จ  บานเสม็จ
หมูท่ี 1ใชเปนแหลงนํ้า

อุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน กวาง
804 ม.ยาว 150 ม.

ลึกโดยเฉล่ีย 3 ม.

- 500,000 - - - รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

17 โครงการสํารวจ
และปกแนวเขต
อนุรักษพ้ืนท่ี
สาธารณะ

เพ่ือดําเนินการสํารวจ
และปกแนวเขตอนุรักษ

พ้ืนท่ีสาธารณะ

สํารวจและปกแนว
เขตอนุรักษพ้ืนท่ี

สาธารณะในตําบล
เสม็จ

๓๐0,000 - - - รอยละของเขตอนุรักษ
พ้ืนท่ีสาธารณะ

มีขอมูลแนวเขต
พ้ืนท่ีสาธารณะ
อยางชัดเจน

ของตําบลเสม็จ

กองชาง

18 โครงการประชา
ปลูกปา

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของ
ตําบลเสม็จ

- ปลูกตนไม
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ
จํานวน ๒ แหง

50,000 50,000 50,000 50,000 - รอยละพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตําบลเสม็จ
- รอยละ 90 ของตนไมท่ี
เจริญเติบโต

- ไดความสามัคคี
- ไดพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด

19 โครงการรณรงค
ปลูกหญาแฝก

เพ่ือรณรงคปลูกหญา
แฝกปองกันการพังทลาย

ของดิน

ปลูกหญาแฝกแหลง
นํ้าสาธารณะ

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละการพังทลาย
ของดินลดลง

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

ปองกันการ
พังทลายของดิน

สํานักปลัด



ศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพนิตยสาร
และวารสาร ตางๆ
สําหรับหมูบาน, อบต.
เสม็จและโรงเรียน

เพ่ือจัดซ้ือหนังสือพิมพ
นิตยสาร  และวารสาร
ตางๆสําหรับหมูบาน,

อบต.เสม็จ  และ
โรงเรียน

ประชาชน,บุคลากร
และนักเรียนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสารเพ่ิม

มากยิ่งขึ้น

70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละประชาชน,
บุคลากรและนักเรียนใน

ตําบลเสม็จไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมมากยิ่งขึ้น

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

เพ่ิมขึ้น

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดหาและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ี
ทันสมัย  และ
สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูตามวัย
ของเด็ก

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพและ
พัฒนาการ ท้ัง ๔

ดานตามวัยของเด็ก

เด็ก ศพด. ๒ แหง
จํานวน ๑๒๐ คน

มีการเรียนรูเหมาะสม
ตามวัย

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 เด็ก ศพด. จํานวน 120
คน มีการเรียนรูเหมาะสม
ตามวัยคิดเปน 100%

เด็กทุกคนมี
พัฒนาการ
ท้ัง ๔ ดาน

เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนาศพด.
จํานวน ๒ แหง

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการ

เรียนรูเกี่ยวกับวันสําคัญ
ทางศาสนา

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับวันสําคัญ

ทางศาสนา

กอง
การศึกษา

4 โครงการเรียนรูนอก
สถานท่ี

เพ่ือใหเด็กไดรับการ
เรียนรูผาน

ประสบการณตรง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๒ แหง
มีการเรียนรูนอก

สถานท่ี ปละ
๑ ครั้ง

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการนํา

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กไป
เรียนรูนอกสถานท่ี

เด็กมีทักษะในการ
เรียนรูและไดรับ

การพัฒนาท้ังดาน
รางกาย อารมณ
จิตใจสังคมและ

สติปญญา

กอง
การศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

บุคลากรศูนยพัฒนา
เด็กเล็กศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตนแบบ
ปละ ๑ ครั้ง

๓5,000 ๓5,000 ๓5,000 ๓5,000 รอยละของบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตนแบบท่ีมีการพัฒนา
ศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

6 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
และภาษาเพ่ือนบาน
ในภูมิภาค

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบานใน

ภูมิภาค

ผูบริหาร ,
ส.อบต.,บุคลากร

และประชาชนมีการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
และภาษาเพ่ือนบาน

ในภูมิภาค

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของผูบริหาร ,
ส.อบต.,บุคลากรและ
ประชาชนมีการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบานในภูมิภาค

เพ่ือเตรียมความ
พรอมดานภาษา
สูประชาคมเซียน

สํานักปลัด

7 โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยสภาพรวม
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 5

20,000 20,000 20,000 20,000 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยสภาพรวมเพ่ิมขึ้นไม

นอยกวารอยละ 5

นักเรียนทุกคนมี
การพัฒนาทางดาน

การศึกษา

กอง
การศึกษา

8 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
และเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) เด็กนักเรียน

โรงเรียนและเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขต

พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2 แหงและ
ร.ร.จํานวน 2 แหง

๗61,600 ๗61,600 ๗61,600 ๗61,600 - จํานวนเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนท่ี
ไดรับอาหารเสริม (นม)
- เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ไดรับอาหารเสริม (นม)

๑๐๐ %

นักเรียนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
โดยไดรับอาหาร
เสริม (นม) อยาง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน
และเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
และเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

จัดซ้ืออาหารกลางวัน
ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 2 แหง

และ  โรงเรียน
จํานวน 2 แหง

1,904,0๐๐ 1,904,0๐๐ 1,904,0๐๐ 1,904,0๐๐ - จํานวนเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนท่ี
ไดรับอาหารกลางวัน

- เด็กศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
และโรงเรียนไดรับอาหาร
กลางวัน๑๐๐ %

นักเรียนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงโดย
ไดรับอาหาร
กลางวันอยาง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา

6.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น

เพ่ือสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นในเขต

พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 ประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

500 คน
คิดเปนรอยละ 35

- สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา 500 คน

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัด
กิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
วันสําคัญวันเด็ก

แหงชาติ

สงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ใหกับโรงเรียน
2 แหง และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 แหง
ปละ 1 ครั้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของเด็กท่ีเขารวม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

นักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

กอง
การศึกษา

3 โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

เพ่ือสงเสริมกิจกรร
ดานคุณธรรม

จริยธรรม
และบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนา

สงเสริมให บุคลากร
ประชาชนในตําบลเสม็จมี
สวนรวมในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ

บํารุงรักษา
พระพุทธศาสนา

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 60 ของ
กลุมเปาหมายท่ีเขารวม

กิจกรรมโครงการ

ผูท่ีเขารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม

กอง
การศึกษา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการรณรงค
และปองกันโรค
ไขเลือดออก

เพ่ือปองกันและเฝาระวัง
โรคไขเลือดออก

รณรงคและปองกัน
โรคไขเลือดออก

๘ หมูบาน

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 - จํานวนชุมชนท่ีเขารวม
โครงการ 8 หมูบาน
- จํานวนผูปวยโรค
ไขเลือดออกลดลง

เพ่ือรณรงคและ
ปองกัน

โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด

2 โครงการควบคุม
โรคระบาด  และ
โรคระบาดเรงดวน

เพ่ือควบคุมโรคระบาด
และโรคระบาดเรงดวน

ควบคุมโรคระบาด
และโรคระบาด

เรงดวน

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของชุมชนท่ี
รณรงคการเกิดโรคระบาด

ท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน

ประชาชนรูจักวิธี
รักษาสุขภาพและ

สามารถควบคุมโรค
ระบาดเรงดวน

สํานักปลัด

3 โครงการจัดซ้ือรถ
ฉุกเฉินกูชีพ (EMS)
ตําบลเสม็จ

- เพ่ือจัดซ้ือรถฉุกเฉินกู
ชีพ (EMS) ตําบลเสม็จ
พรอมอุปกรณประจํารถ
- เพ่ือบรรเทาสาธารณ
ภัยและสาธารณะ
ประโยชน

รถฉุกเฉินกูชีพ (EMS)
จํานวน 1 คัน

1,000,000 - - - จัดซ้ือรถฉุกเฉินกูชีพ
(EMS) เพ่ือบรรเทาสา
ธารณภัยและสาธารณะ

ประโยชน
จํานวน 1 คัน

บรรเทาสาธารณภัย
และอํานวยความ

สะดวกในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน

สํานักปลัด

4 โครงการ EMS
หนวยแพทย
เคล่ือนท่ี

เพ่ือบริการประชาชน
ดานการแพทยฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

หนวย EMS ตําบล
เสม็จ จํานวน 1 ทีม

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของประชากรท่ี
ไดรับบริการและชวยชีวิต

ฉุกเฉินปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
บริการจากหนวย
แพทยเคล่ือนท่ี

สํานักปลัด

5 โครงการจัดชื้อ
เครื่องพนหมอก
ควัน

เพ่ือใหมีเครื่องพนหมอก
ควันอยางเพียงพอ

ซ้ือเครื่องพนหมอก
ควัน  จํานวน ๒

เครื่อง

๑๒0,000 - - - จัดชื้อ
เครื่องพนหมอกควัน
จํานวน ๒ เครื่อง

สามารถใชกําจัดยุง
ท่ีเปนพาหะนําโรค

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
8.1 แผนงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการประโยชน
ตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
และเปนขวัญกําลังใจ
สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ

จายเปนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)
พนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง อบต.
เสม็จ

400,000 400,000 400,000 400,000 - จํานวนพนักงานท่ีไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ
- จํานวนงบประมาณ

เพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องคกรใหแก
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล
เสม็จ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
องคกรใหแกบุคลากร
องคการบริหารสวน

ตําบลเสม็จ
จํานวน 1 ครั้ง/ป

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของพนักงานท่ีเขา
รวมโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

3 โครงการจัดทําและ
ติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี

เพ่ือจัดทําและติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธการชําระ
ภาษีใหกับประชาชนใน
ตําบลเสม็จทราบ

จัดทําและติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธการ

ชําระภาษี

100,000 - - - - ปายประชาสัมพันธภาษี
- รอยละของประชาชน
ทราบถึงวิธีการและหวง
เวลาการชําระภาษี

ประชาชนไดทราบ
ถึงวิธีการและหวง
เวลาการชําระภาษี

อบต.เสม็จ



รายละเอียดโครงการโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564)

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุนและการทองเท่ียว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และ

การทองเท่ียว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

แบบ  ผ.02



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบรอย
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสนับสนุน
สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดสุรินทร

เพ่ือสนับสนุน
สํานักงานเหลา

กาชาดจังหวัดสุรินทร
ในการใหการ

สงเคราะหแกราษฎร
ท่ีประสบความทุกข
ยากเดือดรอน และ
ผูดอยโอกาส ตลอด

ท้ังชวยเหลือผูประสบ
สารณภัย

สนับสนุนสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด

สุรินทร จํานวน
1 ครั้ง/ป

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป สนับสนุนสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
สุรินทรในการให
การสงเคราะหแก
ราษฎรท่ีประสบ
ความทุกขยาก
เดือดรอน และ
ผูดอยโอกาส

ตลอดท้ังชวยเหลือ
ผูประสบสารณภัย

สํานักปลัด

2 โครงการอุดหนุน
หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

เพ่ืออุดหนุน
หนวยงานของรัฐ

หรือองคกรเอกชนใน
กิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

อุดหนุนหนวยงาน
ของรัฐ  หรือองคกร

เอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จํานวนหนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรเอกชน

ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

อุดหนุนหนวยงาน
ของรัฐหรือองคกร
เอกชนในกิจกรรม

อันเปน
สาธารณประโยชน

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุนและการทองเท่ียว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และการ

ทองเท่ียว
4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผนสงเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเท่ียว

- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเกษตร  การวางแผนสงเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเท่ียว



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุนและการทองเท่ียว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และ

การทองเท่ียว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสราง
ถนนลาดแอสฟลท
ติก บานเสม็จ–บาน
แจนแวน ต.คาลา
แมะ
อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

เพ่ือซอมสรางผิวทาง
(Pavement In-place
Reeycling) บานเสม็จ–
บานแจนแวน ต.คาลา

แมะ อ.ศรีขรภูมิปริมาณ
ขนาด กวาง 5-6 ม.
ยาว 2.770 กม.

9,720,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

11 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเชื่อม
หมูบาน/ตําบลจาก
บานหนองมา
หมูท่ี ๒ ไปบาน
หนองมะนาว
ต.หนองเทพ
อ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5 เมตร

ระยะทาง 3 กิโลเมตร

๒,000,000 - - - - ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

แบบ  ผ.03



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

49 โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน

เพ่ือกอสราง
ระบบประปา

หมูบานท่ี
มาตรฐานให
ราษฎรมีนํ้า

อุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึง

และพอเพียง
ทุกครัวเรือน

กอสรางระบบประปา
- บานสังแก ม. ๓
- บานศรีสวัสด์ิ ม. ๘
- บานโนนชัย ม. ๕

๓,000,000 - - - ชาวบานมีนํ้าประปา
ใช  คิดเปน100%

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึงและ

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการขุดลอก
หนองสองหองบาน
สองหองหมูท่ี ๔

เพ่ือขุดลอกหนองสอง
หอง บานสองหอง

หมูท่ี ๔ ใชเปนแหลงนํ้า
อุปโภคและบริโภค

ขุดลอกหนองสอง
หอง บานสองหอง

หมูท่ี ๔ ปริมาณงาน
กวาง 90 ม.ยาว
130 ม. ลึกโดยเฉล่ีย
2.50-3.00 ม. มี
ปริมาตรดินขุด
17,544.40ลบม.

1,334,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - หนองสองหอง
บานสองหองหมูท่ี ๔
จํานวน ๑ แหง

- รอยละของประชาชน
ท่ี
ใชประโยชนจาก

แหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.4
ประชาคม
หมูบาน

ท่ี 4
ประชาคม
ตําบลเสม็จ

๒๕๕9)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณ

บล็อกคอนเวิร
สสายสังแก-โนนชัย

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

3 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายรอยตอ
ต.เสม็จ-ต.คาลาแมะ

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

4 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายเก็บนํ้า
บานโนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการอุปโภค

และบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.

ลึกเฉล่ีย 4 ม.

- 2,350,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

5 โครงการการขุดลอก
หนองแคน

เพ่ือขุดลอก
หนองแคน บานหนอง
พรม หมูท่ี 7 ใชเปน
แหลงนํ้าอุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน ทางทิศ
ตะวันออก ยาว 180
ม. ทิศตะวันตก ยาว
130 ม. ทิศเหนือ

กวาง 160 ม. ทิศใต
กวาง 100 ม. ลึก
โดยเฉล่ีย 5 ม. มี
ปริมาณดินขุด

83,797
ลบ.ม. พรอมอาคาร
ชลศาสตร พรอมปาย

โครงการ
1 ชุด

4,275,500
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า
- หนองแคน หมูท่ี ๗
จํานวน ๑ แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.7
ประชาคม
หมูบาน

ท่ี 7
ประชาคม
ตําบลเสม็จ

๒๕๕9)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการขุดลอก
คลองจากหวยหวา-
หนองตาก่ํา (ถึง
ถนนลาดยางท่ี สร.
4007)

เพ่ือขุดลอก
คลองจากหวยหวา-

หนองตาก่ํา
บานตาก่ํา

หมูท่ี 6 ใชเปนแหลงนํ้า
อุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน กวาง 4
ม. ยาว 650 ม. ลึก
โดยเฉล่ีย 3 ม. มี
ปริมาณดินขุด

7,880 ลบ.ม. พรอม
ทอระบายนํ้าขนาด
0.60×1.00 ม.

พรอมปายโครงการ
1 ชุด

1,560,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของประชาชน
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 2/ม.6
ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕9)



รายละเอียดโครงการโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุนและการทองเท่ียว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และ

การทองเท่ียว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ีขอ
ประสาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสรางถนน
ลาดแอสฟลทติก บาน
เสม็จ–บานแจนแวน
ต.คาลาแมะ
อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

เพ่ือซอมสรางผิวทาง
(Pavement In-

place Reeycling)
บานเสม็จ–บานแจน
แวน ต.คาลาแมะ อ.

ศรีขรภูมิปริมาณขนาด
กวาง 5-6 ม. ยาว

2.770 กม.

9,720,000 - - - - ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร
- จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.
กรมทางหลวง

ชนบท

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเชื่อม
หมูบาน/ตําบลจาก
บานหนองมา
หมูท่ี ๒ ไปบานหนอง
มะนาว ต.หนองเทพ
อ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5 เมตร
ระยะทาง 3

กิโลเมตร

๒,000,000 - - - - ประชาชนมี
การสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น
- จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.
กรมทางหลวง

ชนบท

กองชาง

แบบ  ผ.04



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ีขอ
ประสาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน

เพ่ือกอสราง
ระบบประปา

หมูบานท่ี
มาตรฐานให
ราษฎรมีนํ้า

อุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึง

และพอเพียง
ทุกครัวเรือน

กอสรางระบบประปา
- บานสังแก ม. ๓
- บานศรีสวัสด์ิ ม. ๘
- บานโนนชัย ม. ๕

๓,000,000 - - - ชาวบานมี
นํ้าประปาใช

คิดเปน100%

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึงและ

พอเพียง

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง

รวม 3 โครงการ -- - 14,720,000 - - - - - - -

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ีขอ
ประสาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการขุดลอกหนอง
สองหองบานสองหอง
หมูท่ี ๔

เพ่ือขุดลอก
หนองสองหอง
บานสองหอง
หมูท่ี ๔ ใช
เปนแหลงนํ้า
อุปโภคและ

บริโภค

ขุดลอกหนองสองหอง
บานสองหอง

หมูท่ี ๔ ปริมาณงาน
กวาง 90 ม.ยาว
130 ม. ลึกโดยเฉล่ีย
2.50-3.00 ม. มี
ปริมาตรดินขุด
17,544.40ลบม.

1,334,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - หนองสองหอง
บานสองหอง
หมูท่ี ๔
จํานวน ๑ แหง
- รอยละของ
ประชาชนท่ี
ใชประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ีขอ
ประสาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณ

บล็อกคอนเวิรสสายสัง
แก-โนนชัย

เพ่ือขุดลอก
แกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการ
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง

3 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายรอยตอ
ต.เสม็จ-ต.คาลาแมะ

เพ่ือขุดลอก
แกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการ
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง

4 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายเก็บนํ้า
บานโนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอก
แกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการ
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.

ลึกเฉล่ีย 4 ม.

- 2,350,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง

5 โครงการการขุดลอก
หนองแคน

เพ่ือขุดลอก
หนองแคน

บานหนองพรม
หมูท่ี 7 ใช
เปนแหลงนํ้า
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน ทางทิศ
ตะวันออก ยาว 180
ม. ทิศตะวันตก ยาว
130 ม. ทิศเหนือ

กวาง 160 ม. ทิศใต
กวาง 100 ม. ลึกโดย
เฉล่ีย 5 ม. มีปริมาณ

ดินขุด 83,797
ลบ.ม. พรอมอาคาร
ชลศาสตร พรอมปาย

โครงการ
1 ชุด

4,275,500
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า
- หนองแคน หมู
ท่ี ๗จํานวน ๑
แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ีขอ
ประสาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการขุดลอกคลอง
จากหวยหวา-หนองตา
ก่ํา (ถึงถนนลาดยางท่ี
สร.4007)

เพ่ือขุดลอก
คลองจากหวย
หวา-หนองตา

ก่ํา
บานตาก่ํา
หมูท่ี 6 ใช
เปนแหลงนํ้า
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน กวาง 4
ม. ยาว 650 ม. ลึก
โดยเฉล่ีย 3 ม. มี

ปริมาณดินขุด 7,880
ลบ.ม. พรอมทอ
ระบายนํ้าขนาด
0.60×1.00 ม.

พรอมปายโครงการ 1
ชุด

1,560,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

อบจ.
กรมทรัพยากรนํ้า

กองชาง

รวม 6 โครงการ - - 7,169,500 9350000 - - - - - -



รายละเอียดโครงการโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุนและการทองเท่ียว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และ

การทองเท่ียว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสรางถนน
ลาดแอสฟลทติก บาน
เสม็จ–บานแจนแวน
ต.คาลาแมะ อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

เพ่ือกอสรางถนนลาด
แอสฟลทติกบาน

เสม็จ–บานแจนแวน
ต.คาลาแมะ อ.ศรีขร

ภูมิปริมาณขนาด
กวาง 5-6 ม. ยาว

2.770 กม.

9,720,000 - - - - ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร
- จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเชื่อม
หมูบาน/ตําบลจาก
บานหนองมา
หมูท่ี ๒ ไปบานหนอง
มะนาว ต.หนองเทพ
อ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร

เพ่ือความ
สะดวกในการ

สัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5 เมตร
ระยะทาง 3

กิโลเมตร

๒,000,000 - - - - ประชาชนมี
การสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น
- จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

แบบ  ผ. 05



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน

เพ่ือกอสราง
ระบบประปา

หมูบานท่ี
มาตรฐานให
ราษฎรมีนํ้า

อุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึง

และพอเพียง
ทุกครัวเรือน

กอสรางระบบประปา
- บานสังแก ม. ๓
- บานศรีสวัสด์ิ ม. ๘
- บานโนนชัย ม. ๕

๓,000,000 - - - ชาวบานมี
นํ้าประปาใช

คิดเปน100%

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึงและ

พอเพียง

กองชาง

รวม 3 โครงการ -- - 14,720,000 - - - - - -

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการขุดลอกหนอง
สองหองบานสองหอง
หมูท่ี ๔

เพ่ือขุดลอก
หนองสองหอง
บานสองหอง
หมูท่ี ๔ ใช
เปนแหลงนํ้า
อุปโภคและ

บริโภค

ขุดลอกหนองสองหอง
บานสองหอง

หมูท่ี ๔ ปริมาณงาน
กวาง 90 ม.ยาว
130 ม. ลึกโดยเฉล่ีย
2.50-3.00 ม. มี
ปริมาตรดินขุด
17,544.40ลบม.

1,334,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - หนองสองหอง
บานสองหอง
หมูท่ี ๔
จํานวน ๑ แหง
- รอยละของ
ประชาชนท่ี
ใชประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณ

บล็อกคอนเวิรสสายสัง
แก-โนนชัย

เพ่ือขุดลอก
แกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการ
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

3 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายรอยตอ
ต.เสม็จ-ต.คาลาแมะ

เพ่ือขุดลอก
แกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการ
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.
ลึกเฉล่ีย 6 ม.

- 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

4 โครงการขุดเจาะแกม
ลิงบริเวณฝายเก็บนํ้า
บานโนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอก
แกมลิงไวกัก
เก็บนํ้าในการ
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.

ลึกเฉล่ีย 4 ม.

- 2,350,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

5 โครงการการขุดลอก
หนองแคน

เพ่ือขุดลอก
หนองแคน

บานหนองพรม
หมูท่ี 7 ใช
เปนแหลงนํ้า
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน ทางทิศ
ตะวันออก ยาว 180
ม. ทิศตะวันตก ยาว
130 ม. ทิศเหนือ

กวาง 160 ม. ทิศใต
กวาง 100 ม. ลึกโดย
เฉล่ีย 5 ม. มีปริมาณ

ดินขุด 83,797
ลบ.ม. พรอมอาคาร
ชลศาสตร พรอมปาย

โครงการ
1 ชุด

4,275,500
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า
- หนองแคน หมู
ท่ี ๗จํานวน ๑
แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการขุดลอกคลอง
จากหวยหวา-หนองตา
ก่ํา (ถึงถนนลาดยางท่ี
สร.4007)

เพ่ือขุดลอก
คลองจากหวย
หวา-หนองตา

ก่ํา
บานตาก่ํา
หมูท่ี 6 ใช
เปนแหลงนํ้า
อุปโภคและ

บริโภค

ปริมาณงาน กวาง 4
ม. ยาว 650 ม. ลึก
โดยเฉล่ีย 3 ม. มี

ปริมาณดินขุด 7,880
ลบ.ม. พรอมทอ
ระบายนํ้าขนาด
0.60×1.00 ม.

พรอมปายโครงการ 1
ชุด

1,560,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- - - - รอยละของ
ประชาชนใช
ประโยชนจาก
แหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

รวม 6 โครงการ - - 7,169,500 9350000 - - - - -

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ - - 21,889,500 9,350,000 - - - - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564)

สําหรับ  โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
8.1 แผนงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการอํานวย
ความสะดวก
แกประชาชนท่ีมา
ใชบริการและติดตอ
ราชการกับ
อบต.เสม็จ

เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ีมาใช
บริการและติดตอ

ราชการ

อํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ีมาใช
บริการและติดตอ

ราชการกับ
อบต.เสม็จ

5,000 5,000 5,000 5,000 - ประเมินความพึงพอใจ
- จํานวนประชาชนท่ีเขา
มาใชบริการ

ประชาชนในตําบล
เสม็จไดรับความ
สะดวกในการมาใช
บริการและติดตอ
ราชการ

สํานักปลัด

แบบ  ผ. 06



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

- แผนงานเคหะและชุมชน 39 29,902,050 18 8,037,600 7 3,104,000 1 100,000 65 41,143,650
รวม 39 29,902,050 18 8,037,600 7 3,104,000 1 100,000 65 41,143,650

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
- แผนงานงบกลาง

16
4

6

1,590,000
305,000

5,194,400

12
4

6

1,250,000
305,000

5,194,400

12
4

6

1,250,000
305,000

5,194,400

12
4

6

1,250,000
305,000

5,194,400

52
16

24

5,340,000
1,220,000

20,777,600

รวม 26 7,089,400 22 6,749,400 22 6,749,400 22 6,749,400 92 27,337,600
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด

ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอย

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานรักษาความสงบภายใน

10
6

1,260,000
1,160,000

10
5

1,260,000
900,000

10
5

1,260,000
900,000

10
4

1,260,000
700,000

40
20

5,040,000
3,660,000

รวม 16 2,420,000 15 2,160,000 15 2,160,000 14 1,960,000 60 8,700,000

แบบ ผ. 07



ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
การเกษตร วางแผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

- แผนงานการเกษตร
- แผนงานบริการชุมชน

4
-

1,350,000
-

9
-

1,760,000
-

4
-

1,350,000
-

4
-

1,350,000
-

21
-

5,810,000
-

รวม 4 1,350,000 9 1,760,000 4 1,350,000 4 1,350,000 21 5,810,000
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- แผนงานการเกษตร 14 7,024,500 13 11,550,000 8 140,000 8 140,000 43 18,854,500
รวม 14 7,024,500 13 11,550,000 8 140,000 8 140,000 43 18,854,500

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

9
3

2,960,600
360,000

9
3

2,960,000
360,000

9
3

2,960,000
360,000

9
3

2,960,000
360,000

36
12

11,842,400
1,440,000

รวม 12 3,320,600 12 3,320,600 12 3,320,600 12 3,320,600 48 13,282,400



ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานงบกลาง

5
-

1,310,000
-

3
-

190,000
-

3
-

190,000
-

3
-

190,000
-

14
-

1,880,000
-

รวม 5 1,310,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 14 1,880,000
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง

และการบริหาร
- แผนงานบริหารท่ัวไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานงบกลาง

3
-
-
-

580,000
-
-
-

2
-
-
-

480,000
-
-
-

2
-
-
-

480,000
-
-
-

2
-
-
-

480,000
-
-
-

9
-
-
-

2,020,000
-
-
-

รวม 3 580,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 9 2,020,000
รวมท้ังสิ้น 119 52,996,550 94 34,247,600 73 17,494,000 66 14,290,000 352 119,028,150



บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงานการศึกษา คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ/
ครุภัณฑ  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ/ครุภัณฑ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๒ แหง

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 กองการศึกษา

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อวัสด-ุ
ครุภัณฑงาน

บาน/งานครัว,
สํานักงาน
,การเกษตร

จัดซื้อวัสด-ุ
ครุภัณฑงานบาน/
งานครัวสํานักงาน

,การเกษตร
อบต.เสม็จ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

คาครุภัณฑ เครื่องพิมพ
ชนิดเลเชอร

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ
ชนิดเลเชอร

เครื่องพิมพชนิด
เลเชอร

จํานวน 1 เครื่อง

4,000 - - - สํานักปลัด

รวม 534,000 530,000 530,000 530,000

แบบ  ผ. 08



สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ี
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปประกอบดวย

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ประกอบดวย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง

5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน



(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ

5 คะแนน
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเด็นการพิจารณา

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน (5)
3.5 กลยุทธ (5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton



(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving

Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) – (10) หรือเปน

แบบผสมก็ได
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป

ตามท่ีกําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง(Political Environment)
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)

องคการ
(Organization)

พัฒนา เติบโต อยูรอด

การเมือง
(Political)

เศรษฐกิจ
(Economic)

สังคม
(Social)

วิทยาการ
(Technology

)



จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการ ดังท่ีกลาวมาแลว
เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดย
ราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณ
ดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝาย
ควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการ
ทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวา
เปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหา

อ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ี
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจก
ของใหแกราษฎร

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผล



กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปนตน

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพ่ึงแหง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ี

ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ บาง
พ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบ
ท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ี
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู

เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ อปท.ท่ี
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน
หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะ
นํามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนา
ตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย

พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับคูคาได



มากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลด
ภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC เปนไป
คือ

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขา
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึนปญหาการ

แบงชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี
พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชน
นั้นท่ีมีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมาก
ข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจาก
ชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิม
มากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว

พ้ืนท่ีตําบลเสม็จแมจะยังไมมีแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบล  แตในอนาคตองคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จไดวางแผนระยะยาวเพ่ือท่ีจะรองรับแหลงทองเท่ียวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุน
ตางๆชาติแลวไม มี ท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแรหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสม็จจึงไดบรรจุแผนงานดานการศึกษาเพ่ือเปนการสนับสนุนงานดานวิชาการสงเสริม
โรงเรียนในพ้ืนท่ี  เพ่ือนํารองไปสูโครงการอ่ืน ๆ

ศาสนา
อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน อาจ

มีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน
ชาวคริสเตียน มาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน

วัฒนธรรม
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัต
ลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม
ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่ง
ไมสุภาพ เปนตน

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก

SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว มี
ความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ัง

ปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการใน

ดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติ
กรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ


