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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

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

              ตามที่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ด าเนินการใช้พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็จ และได้จัดท าร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
เสม็จ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้พิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้ว ในคราว
ประชุม เมื่อวันที่  9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560  นั้น 
 

    เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยการใช้แผนด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
   

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  10   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 
 

                        
                 (นายนาครินทร์   สาทิพจันทร์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
 



 

ค ำน ำ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“แผนการด าเนินงาน” เป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   อันเป็นเอกสารที่ระบุแผนงานครุภัณฑ์  ที่
ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1   

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของท้องถิ่นใน
การควบคุมการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกิจกรรมการพัฒนา
เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วย  ทั้งนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ผ่านทาง  www.abtsamed.go.th  ด้วย 

 
 

งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
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ส่วนที่  1  บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
“แผนด ำเนินงำน” ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสรุปดังนี้ 

1.๑.๑  แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร
พัฒนำ  และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจ ำปี
งบประมำณนั้น  เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
อ่ืน  และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ในแผนกำรด ำเนินงำน 

“แผนกำรด ำเนินงำน” จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

“แผนกำรด ำเนินงำน” จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ทีจ่ะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะ
มีที่มำจำก 

(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

(2) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  โดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 

(3) กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยงำนรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด  หรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
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๑.๑.2  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559)  
ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัด

สุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค ์ ดังต่อนี้ 
1.๒.๑  เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ  และกิจกรรมกำรพัฒนำที่

ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
๑.๒.๒  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเสม็จ  ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  และมีกำรประสำนและ
บูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน  และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

๑.๒.๓  เพ่ือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ    
เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพ 

๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ                    

เป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณ 
 

รูปภำพ : แสดงที่มำและควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำท้องถิ่นสู่แผนกำรด ำเนินงำน 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เสม็จ 

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(ข้อบัญญัติต ำบล) 
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ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกำศอย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559)  

ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

รูปภำพ : แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัด
สุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำก
ขึ้น 

๑.๔.๒  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอื่น 
๑.๔.๓  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  เพ่ือน ำมำวิเครำะห์

ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ได้อย่ำงถูกต้อง 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

คณะกรรมกำรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

ปิดประกำศภำยใน  ๑๕  วัน  นับจำกวันประกำศ 
และปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย  ๓๐  วัน 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
รวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 



4 
 

 
ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. บัญชีสรุปแผนด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
2. บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
3. บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
4. แบบ  ผด. 02 
5. แบบ  ผด 02/1 

 



๕ 
 

 

 

สรุปแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

สรุปโครงการและงบประมาณในแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนา 

ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

52 138 52.0% 17,705,000 118,310,050.00 14.91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 3,838,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 8,394,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 11 1,300,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 60,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 2,450,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 1,213,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2 450,000 

รวม 52 17,705,000 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

  ผด.2 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

1.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย
บ้านตามี ) ภายใน
หมู่บ้านสังแก   
หมู่ที่  3   

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. คสล. (ซอยบ้าน
ตามี ) ภายในหมู่บา้นสังแกปรมิาณงาน ขนาด
กว้าง 3.50 ม.ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448.00 
ตรม.   

หมู่ 3           
บ้านสังแก 

236,000.00 
 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ซอย
บ้านนางจรูญ สวาท
รัมย์  บ้านหนอง
พรม หมู่ที่  7 

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนางจรูญ สวาทรมัย์          
บ้านหนองพรม  หมู่ที่  7   ปริมาณงาน   
ขนาด กว้าง 4 ม.  ยาว 195 ม. หนาโดยเฉลี่ย   
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 78๐ ตารางเมตร 
  

หมู่ 7 บ้าน
หนองพรม 

361,000 
 

กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ด้าน
ทิศใต้บ้านหนองม้า  
หมู่ที่ 2 

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(คสล.) ด้านทิศใต้   บ้านหนองม้า หมู่ที่  2 
ปริมาณงาน  ขนาด กว้าง  4.00  ม.  ยาว  
145 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  580 ตารางเมตร  

หมู่ 2 บ้าน
หนองม้า 

250,000 
บาท 

 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณ
การ

ด าเนินงาน
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการก่อสรา้ง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ฝาปิดเหล็ก
ตะแกรงภายใน
หมู่บ้านหนองม้า  
หมู่ที่  ๒ 

ปริมาณ งาน  ขนาด  ๐.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย  
0.50 เมตร  ยาว  75.00 เมตร  
  

หมู่ 2 
หนองม้า 

163,000 
บาท 

 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสรา้ง
ถนนดินลงหินคลุก
สองข้างทางห้วยหว้า   
บ้านสังแก หมู่ที่  ๓   

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลกุสองข้างทาง 
ห้วยหว้า   บ้านสังแก หมู่ที่  ๓   ตามแบบ อบต.
เสม็จก าหนด   
 

หมู่ 3 
บ้านสังแก 

416,000 
บาท 

 

กองช่าง             

6.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินจากสระคูแก้ว  
ไป  ห้วยหว้า บ้านสัง
แก  หมู่ 3 
 
 

ปริมาณงาน กว้าง 4  ม. ยาว  650 เมตร  สูง
โดยเฉลี่ย  0.80 เมตร  หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 2,080 ลบม. 

หมู่ 3 
บ้านสังแก 

156,000 
บาท 

 

กองช่าง             

7. โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
ภายในหมู่บ้าน  
โนนชัย หมู่ที่ ๕ 

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  210 ตารางเมตร    

หมู่ 5  บ้าน
โนนชัย 

144,000 
บาท 

กองช่าง             



๙ 
 

 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณ
การ

ด าเนินงาน
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก สาย
บ้านหนองม้า ไปบ้านตา
ก่ า (ช่วง กม.ที่ 0+100 
ถึง กม. ที่ 1 + 100 )
บ้านหนองม้า  หมู่ท่ี 2  

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.07  ม.หรือ
มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 280 ลบม.  

หมู่ 2  
บ้านหนองม้า 

252,000 
บาท 

 

กองช่าง             

9. โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้านเสม็จ ม.1 

ปริมาณงาน  กว้าง 0.50 เมตร  ลึกโดย
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว  200.00 เมตร   

หมู่ 1  
บ้านเสมจ็ 

430,000 
บาท 

 

กองช่าง             

10โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า
ตะแกรงเหล็กบ้านศรี
สวัสดิ์ หมู่ที่  ๘ 

ปริมาณงาน  กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  
300 เมตร  

 

หมู่ 8 
บ้านศรีสวสัดิ ์

441,000 
บาท 

 

กองช่าง             

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินด้านทิศ
ตะวันออกหนองเปือย 
บ้านโนนชัย ม.5 

ปริมาณงาน กว้าง  4 เมตร ยาว 150 
เมตร สูงเฉลีย่  1.00 เมตร  มีปรมิาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. 
 

หมู่ 5 บ้านโนนชัย 44,000 
บาท 

กองช่าง             

12. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
ม้า 

ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร  ลกึโดย
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 160.00 เมตร   

 

หมู่ 2 
บ้านหนองม้า 

344,000 
บาท 

กองช่าง             



๑๐ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณ
การ

ด าเนินงาน
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. โครงการปรับปรุง
ถนนดิลงหินคลุกสาย
บ้านโนนชัย – บ้าน
หนองครก 

ปริมาณกว้าง ๕.00 ม. ยาว 350 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 175 ลบ.ม.    

หมู่ 5  
บ้านโนนชัย 

126,000 
บาท 

 

กองช่าง             

14. โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านเสม็จ  
หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน กว้าง ๔.00 เมตร  ยาว 160 
เมตร หนาโดยเฉลีย่  0.๑๕ เมตร  หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640  ตารางเมตร  

หมู่ 1  
บ้านเสมจ็ 

368,000 
บาท 

 

กองช่าง             

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1..โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

จัดฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิให้แก่เยาวชนและ

ประชาชน 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

2.โครงการกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภไ์ม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยาวชน 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา และลดความรุนแรงที่

เกิดขึ้น 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

4. โครงการแก้ไขปญัหา
เด็กและเยาวชน 

ลดอัตราเสี่ยงการเกดิปัญหาในเดก็และ
เยาวชน 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5.โครงการจัดการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริให้กับ
ประชาชน  เยาวชนและนักเรียน 

อบต.เสม็จ 50,000 บาท 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการช่วยเหลือ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสม็จ 

อบต.เสม็จ 120,000 บาท ส านักปลดั             

7. โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุต าบล
เสม็จ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุ 
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผูสู้งอายุ 

อบต.เสม็จ 150,000 บาท ส านักปลดั             

 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการจัดอบรม
สง่เสริมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการ
เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกวิธี 

เพื่อจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบลเสม็จ 

   

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9.โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลเสม็จ  ตา้นยาเสพ
ติดประจ าป ี

จัดแข่งขนักีฬาต าบลเสม็จ  ต้านยาเสพ
ติดประจ าปี  ปีละ  1  ครั้ง 

อบต.เสม็จ 200,000 บาท 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    แผนงานงบกลาง 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ต าบลเสม็จ จ านวน 543  คน 

อบต.เสม็จ 4,400,000 
บาท 

 

ส านักปลดั             

11.โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่
ต าบลเสม็จ จ านวน 293 คน 

อบต.เสม็จ 3,200,000 
บาท 

 
 

ส านักปลดั             

12.โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
เสม็จ จ านวน 4 คน 

อบต.เสม็จ 24,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

13. โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลเสม็จ 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
เสม็จ 

อบต.เสม็จ 100,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณ
การด าเนินงาน
ตามข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบล
เสม็จ 

ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บา้นและ
ประชาคมต าบลเสมจ็  เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
และปัญหาความเดือดร้อนความจ าเป็น
เร่งด่วนความต้องการของประชาชน 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

2. โครงการรณรงค์
ลดอุบัตเิหตุเทศกาล
ปีใหม่ 

- รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 
- ลดอุบัติเหตุทางถนนในต าบลเสม็จ 
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้งเจ้าหน้าที่อปพร. 

อบต.เสม็จ 80,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

3. โครงการรณรงค์
ลดอุบัตเิหตุเทศกาล
สงกรานต ์

- รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต ์
- ลดอุบัติเหตุทางถนนในต าบลเสม็จ 
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้งเจ้าหน้าท่ีอปพร. 

อบต.เสม็จ 80,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณ
การด าเนินงาน
ตามข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการ  อบต. 
สัญจร 

ด าเนินการอบต. สญัจรออกบริการประชาชน
ในพื้นที่ต าบลเสม็จ เพื่อให้ทราบถงึข้อมูลและ
ปัญหาความเดือดร้อน  ความจ าเป็นเร่งด่วน

ความต้องการของประชาชน 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

5. โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน ๑  ครั้ง/ปี เพื่อ
เป็นการเพิ่มองค์ความรู้เกีย่วกับภารกิจและ

อ านาจหน้าที่ในการบริหารจดัการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

อบต.เสม็จ 40,000 บาท 
 

ส านักปลดั             



๑๕ 
 

 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่
งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. โครงการฝึกอบรม
เสรมิทักษะ  เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย  ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ฝึกอบรมเสรมิทักษะ  เพ่ือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  วา่ด้วย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ให้กับผู้บริหาร ,  ส.อบต. บุคลากร 

อบต.  และประชาชนท่ัวไป 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

7. โครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบ    
L-TAX 3000 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
ในระบบ L-TAX 3000 ครอบคลมุ
พื้นที่ท้ัง  8  หมู่บ้านของต าบลเสม็จ  

โดยตั้งเปา้หมาย ระยะเวลาการจดัท าไม่
เกิน 3 ปี และสามารถใช้แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินได ้

อบต.เสม็จ 150,000 บาท 
 

กองคลัง             

8. โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีด ี

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ปีละ  1  ครั้ง 

เพิ่มประสิทธิภาพ/พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้คณุธรรม จรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

อบต.เสม็จ 450,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการฝึกอบรม
และทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.เสมจ็ 

ฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เสม็จ  
๒ ครั้ง/ป ี

อบต.เสม็จ 300,000 บาท              

10. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อบต.เสม็จ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อปพร. 
อบต.เสม็จ 

อบต.เสม็จ 100,000 บาท              

 
งบอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการสนับสนุน
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร ์

สนับสนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์  1 ครั้ง/ป ี

อบต.เสม็จ 10,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการส่งเสรมิการเกษตร  การวางแผนส่งเสรมิการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 
 - ไม่มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการเกษตร  การวางแผนส่งเสรมิการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.โครงการประชาปลูก
ป่า 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับพ้ืนท่ีต าบล
เสม็จ 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

ส านักปลดั             



๑๙ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่
งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์นิตยสาร
และวารสารต่างๆ
ส าหรับหมู่บ้าน, อบต.
เสม็จ  และโรงเรียน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์นิตยสาร  
และวารสารต่างๆส าหรบัหมู่บ้าน, 

อบต.เสม็จ  และโรงเรยีน 

อบต.เสม็จ 70,000 บาท 
 

กองการศึกษาฯ             

2. โครงการเรยีนรู้นอก
สถานท่ี 

เพื่อให้เด็กได้รับการเรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรง ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน  ๒  แห่ง มีการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี ปีละ  ๑  ครั้ง 

อบต.เสม็จ 50,000 บาท กองการศึกษาฯ             

3. โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปลีะ  ๑  ครั้ง 

อบต.เสม็จ 40,000 บาท กองการศึกษาฯ             

4. โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนโรงเรียนและ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีต าบลเสมจ็ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2  
แห่งและ  ร.ร.จ านวน 2  แห่ง 

อบต.เสม็จ 728,000 บาท กองการศึกษาฯ             

5. โครงการจัดหา
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน  และเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2  แห่ง 
และ  โรงเรียนจ านวน 2 แห่ง 

อบต.เสม็จ 1,472,000 บาท กองการศึกษาฯ             

 
 
 



๒๐ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่
งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม  จริยธรรม 

ส่งเสริมให้ บุคลากรประชาชนใน
ต าบลเสม็จ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและบ ารุงรักษา

พระพุทธศาสนา 

อบต.เสม็จ 90,000 บาท 
 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด 
ออก 

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ต าบลเสม็จ  

ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน 
 

อบต.เสม็จ 70,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

2. โครงการควบคุมโรค
ระบาด  และโรคระบาด
เร่งด่วน 

เพื่อควบคุมโรคระบาดและโรค
ระบาดเร่งด่วนในพื้นที่ต าบลเสม็จ 

อบต.เสม็จ 25,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

3. โครงการจัดซื้อรถ
ฉุกเฉินกู้ชีพ (EMS) 
ต าบลเสม็จ 

- เพื่อจัดซื้อรถฉุกเฉินกู้ชีพ (EMS) 
ต าบลเสม็จ พร้อมอุปกรณ์ประจ า
รถ  
- เพื่อบรรเทาสาธารณภัยและ
สาธารณะประโยชน์ 

อบต.เสม็จ 1,000,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานการเกษตร 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดชื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน 

 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน   
จ านวน ๒ เครื่อง 

อบต.เสม็จ 188,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

 



๒๒ 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจั  งหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พื้นที ่

งบประมาณการ
ด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.โครงการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพเิศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) 

จ่ายเป็นตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แกพ่นักงาน

ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
อบต.เสม็จ 

อบต.เสม็จ 370,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

2. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองค์กร
ให้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็จ 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองค์กรให้แก่

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็จ  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

อบต.เสม็จ 80,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

     
  


