
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

สวนที่ ๑ บทนํา

อางถึง
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙

มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ จะมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทํา
โครงการใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติโดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล
เสม็จ และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการท้ังนี้ เพ่ือใหแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปท่ีใกลเคียงความจริง และในการจัดทําโครงการใหมีการจัดลําดับความสําคัญ
ความจําเปนเรงดวนของโครงการ กลาวคือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและมีความ
จําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติกอน

แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด

นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลเสม็จใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไป
จัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหกระบวนการจดัทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะสามป
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ  คือ

ประการท่ี ๑ มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความ
เปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม

ประการท่ี ๒ กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอม
ในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะ
นําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได  ตอไป
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ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ประกอบดวย
๑.๑.๑ เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
๑.๑.๒ เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ
๑.๑.๓ เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา

สามป
๑.๑.๔ เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

งบประมาณรายจายประจําป

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๒.๑ เพ่ือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) และจัดทําโครงการ

พัฒนา เพ่ือขยายฐานการพัฒนาในดานตางๆ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒.๒ เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ (๒๕๖๐-๒๕๖๒)

มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีความสอดคลอง
และเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร  และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด

๑.๒.๓ เพ่ือเปนการเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ

๑.๒.๔ เพ่ือแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนา
สามป การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และแผนการดําเนินงาน

๑.๒.๕ เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๑.๒.๖ เพ่ือเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๓.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป

๑) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนานําเสนอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค  ความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินทราบถึง
ภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน

๒) หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จ หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ และประชาคม

๑.๓.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การทบทวน/การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาและ
ซักซอมแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25๖๐–25๖๒)

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ
ปญหา  และความตองการของทองถ่ินรวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
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๒) ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมทอง ถ่ินรวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จและสวนราชการท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา
ทบทวน  และคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  รวมกับคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมหมูบาน  จํานวน ๘ หมูบาน
ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเสม็จ
วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตาม “โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลเสม็จ”ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 255๙ กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมาย  เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

๓) เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลวจัดเวทีการประชุมประชาคมรวมพิจารณาวาจะมี
โครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา

4) โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณาอาจมีจํานวนมากดังนั้นตองดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนว

ทางการพัฒนา
(ข) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถ

ในการดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

(ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสมและเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปตอไป

(ง) เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย
ดังนั้น  ในข้ันตอนของการพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม  จะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

- งบประมาณรายรับ-รายจายขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ
เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย

๓ ประเภท  ไดแก
(ก) โครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จดําเนินการเอง
(ข) โครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ อุดหนุนใหหนวยงานอ่ืน

ดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน  โดย
การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

(ค) โครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน  อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติ
และมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จประสงคจะดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และไดบูรณาการ
โครงการผานคณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอระดับจังหวัด  ตามลําดับ
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๑.๓.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๑) การเก็บรวบรวมขอมูล
งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  และ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว
ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห แนวทางการ
พัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บรวบรวมขอมูลท้ังภายใน
และภายนอกองคกร  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
อุปสรรค) ได

๒) การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก  คือ
(ก) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
(ข) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
(ค) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
(ง) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

๑.๓.๔ ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๑) หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา

คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป

บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนา ตั้งแตข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลว  แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป

๒) ในข้ันตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งท่ี
ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ

(ก) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน  ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/
กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน
หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ

(ข) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ัง
ภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา

(ค) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการ
ดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

(ง) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  โดยพิจารณาจาก
- จากความจําเปนเรงดวน
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
- ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ
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๑.๓.๕ ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  และคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธงบประมาณ
ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

๑.๓.๖ ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
๑) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ รวมกับ  ประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมาย  เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ัง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชนโดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปญหาความตองการและขอมูล  นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมีเคา
โครงประกอบดวย ๔ สวนตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓
ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังนี้

การกําหนดเคาโครงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
สวนท่ี 1 บทนํา
องคประกอบ  ประกอบดวย

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
องคประกอบ  ประกอบดวย

๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
องคประกอบ  ประกอบดวย

๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ  ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
แบบ  ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ  ผ.๐๓ บัญชีสรุปโครงการ

สวนท่ี 4 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
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องคประกอบ  ประกอบดวย
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๒ ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
๔.๓ กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

ภาคผนวก
ก.รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ข. การประเมินคุณภาพของแผน

๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จนํา
รางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จเพ่ือพิจารณา

๑.๓.๗ ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
๑) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จพิจารณารางแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 25๖๐–25๖๒) เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
๒) ผูบริหารทองถ่ินนําเสนอรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25๖๐–25๖๒) ตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  เพ่ือใหความเห็นชอบ
๓ )ผู บ ริ ห า ร ท อ ง ถ่ิ น พิ จ า รณา อนุ มั ติ แ ล ะ ประก าศ ใ ช แ ผน พัฒนา ส าม ป

(พ.ศ. 25๖๐–25๖๒) ตอไป และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อําเภอสําโรงทาบหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
แผนผัง: ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชนโดยให
นําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็น  หลักการ
พัฒนา  ปญหา  ความตองการ และขอมูล  นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
“สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอ

สภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  ตอไป”

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประชาคมทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน
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ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน
งบประมาณประจําป

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามป แลวรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ

ในกรณีของเทศบาล  ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหนายอําเภอได  เม่ือมีการขยายเวลา
ใหแจงจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอ  แลวแจงจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

แผนพัฒนาสามปเม่ือไดรับอนุมัติประกาศใชแลว  ใหแจงสภาทองถ่ินคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน

การแกไข  การเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
“การแกไข” หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานให

ถูกตอง  โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพ่ิมเติม” หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน  โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป

ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๔ การแกไข  การเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน
ขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดย

มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป
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๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ จะมีเครื่องมือท่ีจะชวยในการพัฒนาอยางรอบคอบและ

แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิง
สนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเสม็จนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน  และใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ซึ่งประกอบดวยเงินคนวัสดุ
อุปกรณและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร ประกอบดวย
“เงิน”ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  และแหลงงบประมาณภายนอก

รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
“คน” ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก

ระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตาง  หลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช  รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ิน  ซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย

“วัสดุอุปกรณ”หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะนํามาใชในการ
บริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย  เพ่ือรองรับ
ความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ

“การบริหารจัดการ” เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษา
และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา

๒.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)
๒.๑.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จในปท่ีผานมาไดมีการพัฒนาและแกไข

ปญหาความเดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการในระดับหนึ่งเนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีตองบริหารจัดการครอบคลุมท้ังตําบล
เสม็จ  แตระดับความตองการของประชาชนมีมาก  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลเสม็จจะพยายามแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอไป เชน กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางน้ํา  รอง
ระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก  การกอสรางขยายเขตไฟฟา  และปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมประปาบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา การกอสราง
อาคารและภาชนะกักเก็บน้ํา

๒.๑.๒ ดานเศรษฐกิจ
รัฐบาลแกไขปญหาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอดแตก็ไมสามารถแกไขปญหาทางดานนี้ใหหมด

ไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายปราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมตองลดการผลิตลดคนงานทําใหคนวางงานเพ่ิมมากข้ึนไมมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัว  องคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จไดมีการสงเสริมอาชีพตางๆใหราษฎรมีรายไดเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับราษฎร

๒.๑.๓ ดานสาธารณสุข
ปญหาสุขภาพของประชาชนเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินหรือการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็ไดใหความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติใหทุกคนมีสุขภาพท่ีดี
หากไมมีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอยางท่ัวถึง จะสงผลใหเกิดปญหาในภาพรวมของการพัฒนาใน
ทุกดานดังนั้นจึงตองมีการเอาใจใสดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ

๒.๑.๔ ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ปจจุบันปญหาดานการศึกษาเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีจะตองเรงเสริมสรางการเรียนรูใหแก

ประชาชน เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองใหเขากับยุคและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากไมมีการสงเสริมการเรียนรูจะทําใหประชาชนตกเปนผูดอยโอกาสทางสังคม
มีทางเลือกในการดําเนินชีวิตนอยลง จึงจําเปนตองมีการสงเสริมการเรียนรูในทุกระดับตลอดจนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป

๒.๑.๕ ดานสังคม
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจท่ีผานมาและการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน ทําให

คุณภาพชีวิตของประชาชนไมดีเทาท่ีควรขาดการปองกันรักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองขาด
โอกาสทางการศึกษารวมท้ังสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ องคการบริหารสวนตําบลเสม็จจึงได
มีการสงเสริมความรูและปองกันการระบาดของยาเสพติดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับรณรงคสงเสริมหมูบานปลอด
ยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยโรคเอดส สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนรวมท้ังสงเสริมการจัดการศึกษามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆกันเพ่ือให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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๒.๑.๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดเล็งเห็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย

ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด และขาดจิตสํานึกในการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสมดุลตอไป

๒.๑.๗ ดานการเมืองการบริหาร
รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบ  โดยจัด
ใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมในระดับหมูบาน  ตําบล  รวมกับผูนําหมูบาน  ผูแทนกลุม
อาชีพ  และเครือขายประชาคม  เพ่ือนําเสนอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือใหทันกับเทคโนโลยี  สงบุคลากรตั้งแตระดับผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  เขาอบรมระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการพัฒนาบริบทของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเกิดความสวยงาม  และสะดวกสบายแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  มีการ
ประชุมคณะผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือทราบถึงปญหาอุปสรรค  หรือ
ขอเสนอแนะตางๆ ในการปฏิบัติงาน  มีบุคลากรและอุปกรณท่ีมีศักยภาพในการใหบริการประชาชน  สงเสริม
การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐาน  มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานให
ประชาชนไดรับทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความโปรงใสตรวจสอบได
การวิเคราะหศักยภาพ

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคต  เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  เปน
สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน  อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายใน  โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้

๑) วิเคราะหปจจัยภายในองคกร
จุดแข็ง (S : Strength) จุดออน (W : Weakness)

1. ดานการบริหาร
1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน

ครอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ
1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน
1.3 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
1.4 มีการกํากับดูแลจากสวนกลางและสวนภูมิภาค
1.5 มีการวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
1.6 มีผูนํา  ผูบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ

ตองการของประชาชน  สนับสนุนแนวคิด  และกําหนด
นโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง
มีการพัฒนาในดานสังคม และการศึกษาสาธารณสุขการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน
ตางๆ ภายใตกรอบของกฎหมาย  ตามแผนการกระจาย
อํานาจ  และโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1. ดานการบริหาร
1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี  เพื่อรองรับการ

พัฒนาในอนาคต พื้นที่บางสวนยังอยูในความดูแลของ
พรบ. จัดรูปที่ดิน  ทําให  อบต. ไมมีอํานาจที่จะออก
ขอกําหนดหรือออกขอบัญญัติมาบังคับใชไดเต็มพื้นที่
บางสวนอยูนอกเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง
การกอสรางอาคารตางๆ จึงไมมีการควบคุม

1.2 มีจํานวนโครงการที่เปนปญหาความตองการ
ของประชาชนจํานวนมาก  ทําใหดําเนินการไดไมทั่วถึง

๑.๓ โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง
อบต.ไมสามารถดําเนินโครงการได

๑.๔ ประชาชนยังขาดความสนใจในเร่ืองการ
บริหาร

๑.๕ ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองใน
การพัฒนาทองถ่ิน
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จุดแข็ง (S : Strength) จุดออน (W : Weakness)
2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐
สนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน
2.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนตอประชาชนใน
ทองถ่ิน

2.2 มีขอบเขต  อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่
2.3 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากตาม

แผนการกระจายอํานาจฯ
2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
2.1 มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่ที่มีอํานาจ

หนาที่ทับซอนกัน  ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที

2.2 ระเบียบยังขาดความชัดเจน  มักถูก  สตง.
ทักทวงอยูเสมอ

2.3 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มที่  ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค

2.4 มีระเบียบ/กฎหมายทีเ่ก่ียวของมาก  สงผลให
การดําเนินงานไมคลองตัว  ลาชา  ประชาชนเบื่อหนาย

3. บุคลากร
3.1 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่  ทําให

เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน
3.2 บุคลากรมีความพรอมที่จะดําเนินการตาม

นโยบายการบริหารงานบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการ
ประชุมฝกอบรม และศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน

3. บุคลากร
3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย  ทําใหการ

ทํางานไมตอเนื่อง
3.2 บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจ ทั้งที่

เปนอํานาจหนาที่ที่ตองทํา

4. งบประมาณ
4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง  ทํา

ใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ
๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง
๔.๓ สามารถประสานงบประมาณอุดหนุนจาก

หนวยงานตางๆ ในภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการเองได

4. งบประมาณ
4.1 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน  ทําใหดานอ่ืนๆ ขาดการพัฒนา เชน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๒) วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร

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

1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
ปฏิรูปโครงสราง  อํานาจหนาที่  ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน

1.2 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area
- Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ

1. ดานการเมืองการปกครอง
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และการ

แทรกแซงทางการเมือง  การเมืองขาดเสถียรภาพสงผล
ตอการดําเนินนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง

1.2 พื้นที่ทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได

2. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แหลงผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่มีชื่อเสียง
๒.๒ แหลงผลิตผาไหมคุณภาพ
2.๓ การขยายตลาดทางการคาการลงทุน  ทั้งภาค

เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2.๔ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา

2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนา

ไมตอเนื่อง
2.2 คาครองชีพที่สูงข้ึน  ความผันผวนของราคา

สินคาอุปโภค/บริโภคเชน  น้ํามันขาวสาร  อาหารแหง
ยารักษาโรคแพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
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โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat)
2. ดานเศรษฐกิจ(ตอ)

2.๕ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๖ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
2.๗ อัตราคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท

2. ดานเศรษฐกิจ (ตอ)
2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่  ข้ึนอยูกับกลไก

ราคาของตลาด
2.4 เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร
2.5 กลุมอาชีพขาดความเขมแข็ง
2.5 ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการ

ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เชน  การปลูกพืชเชิงเดียว
2.6 เกิดภัยพิบัติ เชน  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยหนาว

ภัยแลง  ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางดาน
เกษตรกรรม ไดผลผลิตไมเต็มที่

3. ดานสังคม วัฒนธรรม
3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่  และมีศูนยการ

เรียนรูนอกระบบ  ซึ่งมีความพรอม  มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอยางทั่วถึง

3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสม็จ
จํานวน ๑ แหง  เพียงพอในการใหบริการทางการแพทย
เบื้องตน

3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา
ยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ

3. ดานสังคม วัฒนธรรม
3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
3.2 ระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ  สังคมและ

ความยากจนมีความคลาดเคลื่อน  ประชาชนใหขอมูลไม
ถูกตอง ไมชัดเจน  ประชาชนยังขาดความสนใจและ
ความตั้งใจจริงในโครงการตางๆ ที่รัฐจัดใหความ
ชวยเหลือ

3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยม  และวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน

3.4 ปญหายาเสพติด  แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม

4. ระเบียบกฎหมาย
4.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินสงเสริม  และสนบัสนุนการถาย
โอนภารกิจใหแก  อบต.

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลมี
นโยบายในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม  และการ
สรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  และการยกระดับ
คุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในการสรางความเปน
ธรรมในสังคม  เพื่อสรางโอกาสเขาถึงปจจัยการประกอบ
อาชีพ  ทั้งแหลงเงินทุน  โครงสรางพื้นฐาน  และทักษะ
ความรูที่เปนฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง  และการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
สนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกร  ชุมชนและ
เกษตรกรใหเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได

4. นโยบายรัฐบาล
4.1 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของคอนขางมาก  ทําให
การดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการทํางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย

๔.๒ ประชาชนยังขาดความสนใจในเร่ืองการบริหาร
งานของทองถ่ิน  และยังไมเขาใจบทบาทของตนเองใน
การพัฒนาทองถ่ิน
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โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat)
4. ระเบียบกฎหมาย (ตอ)

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร  เนนการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย  เพื่อใหสินคาเกษตรไดรับการ
รับรองมาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาแหลงน้ําและ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  พัฒนาและฟนฟูแหลง
น้ํา  อนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาไมดานการพัฒนาสังคมให
รมเย็นและยั่งยืน  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความรู  มีสุขภาพกายและจิตดี
พัฒนาสังคมอยูดีมีสุข  ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมมาก
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
5.2 ไมมีระบบกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
5.3 ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกันในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงาน และ
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการ
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน

6.2 การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วข้ึน  ทันตอเหตุการณตลอดเวลา

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางดาน ICT
6.2 ระบบฐานขอมูลที่มีอยู  ยังไมไดนํามาบริหาร

จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 255๘ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ สรุปผลได
ดังนี้

๒.๒.๑ ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๘-๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ๕๕ ๑๓
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย ๑๑ ๔
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน - -
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๕ ๑
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ๓๒ ๑๕
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๔๐ ๑๐

รวม 1๔๒ ๔๓

/๒.๒.๒ จํานวนโครงการ ...
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๒.๒.๒ จํานวนโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร

โครงการที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายเหตุ

(เบิกจาย)จํานวนโครงการ
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ๑๓ ๓,220,0๐๐ 2,๐๑๙,๙๒๗.1๐

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเกษตรอินทรีย ๔ 275,000 ๒๑๙,๑๘0

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน - - -

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม ๑ ๕0,0๐๐ ๔๙,๙๕๐

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ๑๕ 1,422,000 ๑,๒๓๙,๖๒๐

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ๑๐ 1,914,๐๐๐ ๑,๓๘๔,๐๑๒

รวม ๔๓ 6,881,0๐๐ ๔,๙๑๒,๖๘๙.๑๐
๓.๒.๓ ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การเรียนรูตลอดชีวิต
๑ โครงการเรียนรูนอกสถานที่ 40,000 37,760 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
๒ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 60,000 30,000 รายไดอ่ืนๆ
๓ โครงการสงเสริมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 130,000 49,600 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
๔ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน

และเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบล
เสม็จ

671,500 335,677.10 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค

5 โครงการจัดหารอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1,446,400 964,740 เงินอุดหนุนทั่วไป

6 โครงการรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด

30,000 29,790 เงินอุดหนุนทั่วไป

7 โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก 100,000 60,240 รายไดอ่ืนๆ



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

8 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตําบลเสม็จ

120,000 60,000 เงินอุดหนุนทั่วไป

9 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลเสม็จ

55,000 52,000 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
10 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 18,000 18,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
11 โครงการชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาส 150,000 149,990 เงินอุดหนุนทั่วไป
12 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุทําบุญไหว

พระและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การดูแลผูสูงอายุตําบลเสม็จ

250,000 82,200 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬา  และนันทนาการ
13 โครงการแขงขันกีฬาตําบลเสม็จ

ตานยาเสพติดประจําป
150,000 149,930 เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม ๑๓ โครงการ ๓,220,0๐๐ 2,019,927.10

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มศักยภาพการผลิต
1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 35,000 34,250 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ จัดตั้งและเพิ่มความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตรเพื่อการแปรรูปและการตลาด
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
๒ โครงการสงเสริมสนับสนุนและเพิ่มทักษะกลุม

อาชีพตางๆ
60,000 34,350 รายไดอ่ืนๆ

3 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพเลี้ยงไกพันธุไข 100,000 98,080 เงินอุดหนุนทั่วไป
๓ โครงการจัดซื้อพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕,

กข ๑๕
80,000 52,500 เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม ๔ โครงการ 275,000 219,180
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๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 รณรงคสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เพ่ืออนุรักษพลังงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑ โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 49,950 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 4การบริหารจัดการ  และรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา

รวม ๑ โครงการ 50,000 49,950

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม

๑ โครงการประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลเสม็จ

20,000 16,725 รายไดอ่ืนๆ

๒ โครงการ อบต. สัญจร 20,000 19,200 เงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
๓ โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี
400,000 275,210 เงินอุดหนุนทั่วไป

๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดองคกรใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

75,000 73,775 เงินอุดหนุนทั่วไป
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ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

5 โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 23,500 23,500 เงินอุดหนุนทั่วไป
6 โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 25,000 25,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
7 โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล 10,000 10,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
8 โครงการจัดซื้อเคร่ืองจับพิกัด GPS 25,000 25,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
9 โครงการจัดซื้อวัสด-ุครุภัณฑสํานักงาน 198,500 198,500 เงินอุดหนุนทั่วไป

10 โครงการจัดซื้อวัสด-ุครุภัณฑงานบาน/งานครัว 35,000 35,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม
11 โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ
200,000 190,500 เงินอุดหนุนทั่วไป

12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ

100,000 73,200 เงินอุดหนุนทั่วไป

13 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุเทศกาลปใหมและ
สงกรานต

130,000 119,010 เงินอุดหนุนทั่วไป

14 โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโคงจราจรตาม
แยกตางๆ

100,000 95,000 เงินอุดหนุนทั่วไป

15 โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ

60,000 60,000 เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม ๑๕ โครงการ 1,422,000 1,239,620

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางน้ํา  รองระบายน้ํา  ใหเปนไปดวยความ
สะดวก

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ภายในหมูบาน บานสองหอง  หมู
ที่ 4

279,000 149,000 รายไดอ่ืนๆ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
( คสล . )ภาย ในหมู บ า นหนองม า  หมู ที่ ๒
(สายทิศตะวันออกหมูบาน หนาบานนายเทเวศน
พางาม)

577,000 314,000 รายไดอ่ืนๆ

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลงหินคลุก 50,000 49,000 รายไดอ่ืนๆ



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 50,000 18,012 รายไดอ่ืนๆ
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) ทางเขาเมรุ บานสังแก หมูที่ ๓
69,000 69,000 รายไดอ่ืนๆ

6 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ชนิดชองเดียว) บานสังแก หมูที่ ๓

120,000 93,000 รายไดอ่ืนๆ

7 โครงการกอสรางอาคารหองน้ําสําหรับผูพิการ 106,000 84,000 รายไดอ่ืนๆ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การกอสรางขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  และปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางที่การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมประปา
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางที่การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา

- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางที่การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ กอสรางอาคารอเนกประสงค  และภาชนะกักเก็บน้ํา
8 โครงการกอสรางทางลาดข้ึน-ลง อาคาร สําหรับ

ผูพิการ
26,000 26,000 รายไดอ่ืนๆ

9 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ 193,000 192,000 รายไดอ่ืนๆ
10 โครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค 444,000 390,000 รายไดอ่ืนๆ

รวม ๑๐ โครงการ 1,914,๐๐๐ 1,384,012
รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ 6,881,0๐๐ 4,912,687.10

2.2.4 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2558

โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

งบประมาณท่ี
ไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจาย

1. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

 117,300 117,300 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

๒. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  900,000 679,000 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

๓. โครงการกอสรางสนามฟุตซอล  2,456,000 2,443,000 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

๔. โครงการขุดลอกหนอกตากํ่า  665,500 634,000 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ
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โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
เสร็จแลว

งบประมาณท่ี
ไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจาย

5. โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนอง
มา หมูท่ี 2 กวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

 175,700 139,000 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

6. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนชัย
หมูท่ี 5 – บานแจนแวน   หมูท่ี 14
กวาง 4 เมตร 45 เมตร

 97,000 95,000 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

7. โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนอง
พรม หมูท่ี 7 กวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไมนอย
กวา 180 ตร.ม.

 97,000 95,000 งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

รวม 7 โครงการ 7 4,508,500 4,202,300

2.2.5 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีเบิกจายเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
เสร็จแลว

งบประมาณท่ี
ไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจาย

1. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยบานนายแยง) 4×75 เมตร

 201,000 112,000 เงินสะสม

2. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยบานนายทองมนต) 5×35 เมตร

 93,000 92,000 เงินสะสม

3. โครงการปรับปรุงซอมซอมถนนดินลงหิน
คลุก (เสม็จ-สังแก) 3×450 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม

4. โครงการปรับปรุงซอมซอมถนนดินลงหิน
คลุก (เสม็จ-หนองมา) 3×450 เมตร

 99,000 99,000 เงินสะสม

5. โครงการปรับปรุงซอมซอมถนนดินลงหิน
คลุก (เสม็จ-หนองมา) เลียบหวยจริง
3×450 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม

6. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยบานนายทองมี) 4×55 เมตร

 122,000 65,000 เงินสะสม

7. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยอุดมพรชัย) 4×55 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม

8. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยบานนายฮม) 4×55 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม

9. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลงหิน
คลุก(หนองมา-หวยหวา) 3×450 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม
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โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
เสร็จแลว

งบประมาณท่ี
ไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจาย

10. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลง
หินคลุก (หนองมา-หวยจริง) 3×450 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม

11. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยสี่แยกกลางหมูบานสองหองไปทิศใต)
5×35เมตร

 93,000 93,000 เงินสะสม

12. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลง
หินคลุก (สองหอง-บานนา) 4×340 เมตร

 100,000 97,000 เงินสะสม

13. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน
(ซอยแมหมาย) 3×140×0.80 เมตร

 20,000 16,000 เงินสะสม

14. โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยทิศ
ตะวันตกหมูบานโนนชัย) 4×45 เมตร

 99,000 99,000 เงินสะสม

15. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลง
หินคลุก (โนนชัย-ปาโคกหนองแคน)
3×340 เมตร

 99,000 99,000 เงินสะสม

16. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลง
หินคลุก (โนนชัย-ปูตา) 3×400 เมตร

 88,000 88,000 เงินสะสม

17. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลง
หินคลุก (โนนชัย-สังแก) 4×340 เมตร

 100,000 98,000 เงินสะสม

18. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยปูตาบานตากํ่า) 3.5×50 เมตร

 94,000 94,000 เงินสะสม

19. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยทิศเหนือหมูบานตากํ่า) 4×45 เมตร

 99,000 97,000 เงินสะสม

20. โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอยนายจักริน) 3.5×50 เมตร

 99,000 99,000 เงินสะสม

21. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลง
หินคลุก (หนองพรม-หวยจริง) 3×450
เมตร

 99,000 99,000 เงินสะสม

22. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
0.60×0.60×43 เมตร

 67,000 66,000 เงินสะสม

23. โครงการกอสรางระบบประปาหมู 4
แบบผิวดิน

 929,000 919,000 เงินสะสม

24. ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอนจากวาตภัยตําบลเสม็จ ครั้งท่ี 2
จํานวน 107 ราย
(เม่ือวันท่ี 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558)

 328,412 328,412 เงินสะสม
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โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
เสร็จแลว

งบประมาณท่ี
ไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจาย

25. โครงการกอสรางระบบประปาบาน
เสม็จหมูท่ี 1 (เพ่ือสมทบโครงการกอสราง
ระบบประปาบานเสม็จ หมูท่ี 1)

 299,000 299,000 เงินสะสม

รวม 25 โครงการ 3,722,412 3,541,412

2.๒.6 สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

งบประมาณ
การเบิกจาย หมายเหตุ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 1
การเรียนรูตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน
แนวทางการพัฒนาที่ 3
สงเสริมสุขภาพแบบองครวม
แนวทางการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาและสงเสริมดาน
สวัสดิการชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5
การพัฒนาและสงเสริมดาน
การกีฬาและนันทนาการ

40,๐๐๐

190,000

2,422,900

408,000

150,000

37,760

79,600

1,502,447.10

250,190

149,930

รวม 3,220,900 2,019,927.10
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเกษตรอินทรีย
แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิ่มศักยภาพการผลิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2
จัดตั้งและเพิ่มความเขมแข็ง
ใหสถาบันการเกษตร  เพื่อ
การแปรรูปและการตลาด

แนวทางการพัฒนาที่ 3
สงเริมและเพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุมอาชีพ

๓5,๐๐๐

-

๓๓๐,๐๐๐

๓4,25๐

-

184,930

รวม 275,๐๐๐ 219,180
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

งบประมาณ
การเบิกจาย หมายเหตุ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานทดแทนที่
ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 1
รณรงคสรางจิตสํานึกการใช
พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
สงเสริมการพัฒนา  และ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพื่ออนุรักษพลังงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 4
พัฒนาระบบขอมูลดาน
พลังงาน

-

-

-

-

-

-

-

-
รวม - -

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 1
การฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 2
การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 4
การบริหารจัดการ  และ
รณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

-

-

50,000

-

-

-

49,950

-
รวม 50,000 49,950

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน  และองคกรทุก
ภาคสวนในการพัฒนา
ทางการเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรใหมี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนา

๔๐,000

792,๐๐๐

๓5,๙๕0

665,985
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

งบประมาณ
การเบิกจาย หมายเหตุ

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาและจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 59๐,๐๐๐ 517,710

รวม 1,422,000 ๑,239,620
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
กอสรางและปรับปรุง  บํารุง
ถนน  สะพาน  ทางน้ํา  รอง
ระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก

แนวทางการพัฒนาที่ 2
การกอสรางขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ  และปรับปรุง
ซอมแซม  ไฟฟาสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
การกอสรางและปรับปรุง
ซอมแซมประปา

แนวทางการพัฒนาที่ 4
บริการสาธารณะที่
ประชาชนพึงไดรับอยางถวน
หนา

แนวทางการพัฒนาที่ 5
กอสรางอาคาร
อเนกประสงค  และ
ภาชนะกักเก็บน้ํา

1,251,๐๐๐

-

-

-

633,000

776,012

-

-

-

608,000
รวม 1,914,๐๐๐ 1,384,๐12

รวมทั้งสิ้น 6,881,000 4,912,687.10
๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสงผลในการดําเนินงานการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเรียนรูตลอดชีวิต

- สงเสริมการศึกษาของบุคลากรในระดับท่ีสูงข้ึน
- สงเสริมการรักการอาน  และเผยแพรขอมูลขาวสาร

๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
- สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
- สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน
- สงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
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๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมสุขภาพแบบองครวม
- สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี
- เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันอยางเพียงพอ
- มีการรณรงคและปองกันโรคติดตอ
- สงเสริมการปลูกและใชพืชสมุนไพรและการแพทยแผนไทย
- มีการสงเสรมิการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จ
- การเฝาระวังและปองกันยาเสพติด

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

๕) แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
- สงเสริมกีฬาภายในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิต

- สรางจิตสํานึกใหเกษตรกรในการทําเกษตรอินทรียและเศรษฐกิจพอเพียง
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 จัดตั้งและเพ่ิมความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตร  เพ่ือ

การแปรรูปและการตลาด
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีการพัฒนา

๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง
- สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางรถยนต
- สงเสริมสนับสนุนพันธุขาวหอมมะลิ

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 รณรงคสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือ

อนุรักษพลังงาน
๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
๔) แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน

- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางท่ีการพัฒนา
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

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

- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางท่ีการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุก
ภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
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- เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสุรินทรตามยุทธศาสตรการ
บริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา  และตรวจสอบโดยจัดใหมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมในระดับหมูบานและระดับตําบล  รวมกับผูนําหมูบานและผูแทน
กลุมอาชีพ  เพ่ือนําเสนอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

- ประชุมคณะผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือทราบ
ถึงปญหาอุปสรรค  หรือขอเสนอแนะตางๆ ในการปฏิบัติงาน

- อบต.สัญจร  เพ่ือรับทราบขอมูลในการพัฒนาตําบลเสม็จ
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรให

มีขีดความสามารถในการพัฒนา
- สงบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้งแตระดับผูบริหาร  พนักงาน

สวนตําบล  เขาอบรมระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาทางการเมืองและสังคม  และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรและองคกร
- การสนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- อุดหนุนหนวยงานภาครัฐในดานสาธารณะประโยชน

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

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๑) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางน้ํา

รองระบายน้ํา  ใหเปนไปดวยความสะดวก
- กอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ใหมีความพรอมในการสัญจร
๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การกอสรางขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  และปรับปรุง

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
- ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมประปา
- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีการพัฒนา

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

เกิดความสวยงาม  และสะดวกสบายแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ
๕) แนวทางการพัฒนาท่ี 5 กอสรางอาคารอเนกประสงค  และภาชนะกักเก็บน้ํา

- ไมมีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีการพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ในปท่ีผานมาไดจัดทําแผนงาน/

โครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากแตดวยงบประมาณท่ีจํากัดทําใหในเชิงปริมาณของการนําแผนพัฒนาไป
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ปฏิบัติสามารถดําเนินการไดเพียง 43 โครงการ  หรือ  รอยละ 30.28 ตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕8-2560) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ  มีความพึงพอใจท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดดําเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมและในเชิงคุณภาพสวนใหญโครงการ/กิจกรรมมีคุณภาพ
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สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๓.๑.๑ วิสัยทัศน (Vision)
จากการทบทวนและประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา  รวมท้ังการวิเคราะหสถานการณแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จในอนาคต   ประกอบการนําผลการระดม
ความคิดที่หลากหลายจากภาคสังคม ประชาชนทุกภาคสวนมาเชื่อมโยงรวมกันจนเกิดเปนวิสัยทัศน ความ
คาดหวังของการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล  ความเปนไปได  และเปนท่ียอมรับรวมกันใน
การตอบสนองความตองการ  ดังนี้

“คุณภาพชีวิตดี  เกษตรอินทรียยั่งยืน”
๓.๑.๒ พันธกิจ (Mission)

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

๓.๑.๓ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)
๑) เสนทางคมนาคม  มีความสะดวก  รวดเร็ว
๒) มีผลผลิตเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน
๓) ประชาชนมีอาชีพ  และรายไดเพ่ิมข้ึน
๔) ประชาชนมีความรู และสามารถรับรูขาวสารไดมากข้ึน
๕) ผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการเพ่ิมข้ึน
๖) มีพลังงานทดแทนใช
๗) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง  ท้ังรางกายและจิตใจ
๘) การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
๙) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา (Strategic Issues)
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ  ดานการศึกษา  ดาน

สุขภาพ  ดานอนามัย  ดานกีฬา  ดานสวัสดิการและสังคม  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได  ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเรียนรูตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน
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แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมสุขภาพแบบองครวม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

- ตัวชี้วัด
๑. จํานวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกัน
๒. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน
๓. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
- เปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล

ครอบครัว  และชุมชนทองถ่ิน  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
ใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคา  และสามารถขยายการตลาด
ไปสูตลาดกลาง  ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาเกษตร  และ
ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดสุรินทร

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิต
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 จัดตั้งและเพ่ิมความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตร

เพ่ือการแปรรูปและการตลาด
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ

กลุมอาชีพ
- ตัวชี้วัด

๑. จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย
๒. จํานวนผลิตภัณฑท่ีแปรรูป
๓. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน
- เปาหมาย
เพ่ือใหประชาชนเขาใจคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยู  และรณรงคสรางจิตสํานึกในการ

ประหยัดพลังงาน  ไมใชจายพลังงานอยางฟุมเฟอย
- แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 รณรงคสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพ่ืออนุรักษพลังงาน

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน

- ตัวชี้วัด
๑. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
๒. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
๓. สงเสริมการจัดการบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
๔. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
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๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
- เปาหมาย
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายใน

ชุมชน  ซึ่งเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
- แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

- ตัวชี้วัด
๑. จํานวนของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. จํานวนตนไมและราษฎรท่ีใหความรวมมือ
๓. มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน
๔. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
- เปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการ

ทํางานของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสุรินทรตามยุทธศาสตรการบริหารราชการให
เปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกร

ทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

- ตัวชี้วัด
๑. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
๒. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
๓. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- เปาหมาย
เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมี

ความสะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานคมนาคมขนสง  ดานความสงบเรียบรอย  และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางน้ํา

รองระบายน้ํา  ใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การกอสรางขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  และปรับปรุง

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมประปา
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 กอสรางอาคารอเนกประสงค  และภาชนะกักเก็บน้ํา

- ตัวชี้วัด
๑. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
๒. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ใหครบทุกครัวเรือน
๓. จํานวนปริมาณการใชน้ําประปาใหครบทุกครัวเรือน
๔. จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอ่ืนๆ

๓.๑.๕ นโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งนายก  อบต . และ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ในวันท่ี 19 ตุลาคม 2556 ซึ่งเปนการเลือกตั้งโดยตรงและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรองผลการเลือกตั้ง  ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556

คําแถลงนโยบายของนายนาครินทร สาทิพจันทร  นายกองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร  แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  วันท่ี 4 เดือน  ธันวาคม
พ.ศ. 2556

๑) ดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
- สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด  และนโยบาย

อําเภอ  เพ่ือสรางเสถียรภาพและความม่ันคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และความม่ันคง  เพ่ือเพ่ิมประโยชนสุข
ของประชาชนตําบลเสม็จ

- เนนการทํางานแบบมีสวนรวมโดยผานการเห็นชอบ  โดยผานความเห็นชอบจาก
ประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของประชาชน

- ประสานความรวมมือ  สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะการทํางาน  ท้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  ฝายปกครอง  ผูนําชุมชน  ปราชญชาวบาน  เพ่ือรวมกันพัฒนาตําบล

- สงเสริมการเรียนรู  ทางดานการเมือง  การบริหาร  การปกครอง  แกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  ฝายปกครอง  ผูนําชุมชน  และประชาชนท่ัวไป

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  และเปนธรรม  อีกท้ังมีทัศนคติท่ีดีตอการ
ทํางาน  และการบริการประชาชน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน

- สนับสนุนศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใหมีความเขมแข็ง  พรอมเผชิญ
เหตุ  เพ่ือบําบัดทุกข  บํารุงสุข  ใหกับประชาชน

๒) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมถนน  รางระบายน้ํา  ภายในตําบล รวมไปถึงถนน

เพ่ือการเกษตร  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- สนับสนุนใหมีไฟฟาแสงสวางในเขตชุมชน  รวมถึงขยายเขตไฟฟาเขาชุมชน  ซึ่งมี

การขยายตัวข้ึนอยางท่ัวถึง
- พัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนใชอุปโภค  บริโภค  และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

โดยพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
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- ประสานความรวมมือกับหนวยงาน สวนราชการอ่ืน  เชน  องคการบริหารสวน
จังหวัด  กรม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เปนตน  เพ่ือขอสนับสนุนโครงการ  งบประมาณเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบล

๓) ดานการศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณดานอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
- สนับสนุนอุปกรณการศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน  ใหกับนักเรียนตาม

ความจําเปน
- สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีครอบครัวยากจนแตเรียนดี  มีความ

ประพฤติเรียบรอย  ดอยโอกาสทางสังคม
- สนับสนุนการเรียนรูนอกสถานท่ี  เพ่ือเสริมสรางความรูและเพ่ิมศักยภาพใหกับ

นักเรียน และประชาชนท่ัวไป
- สงเสริมการเรียนรูของกลุมตางๆ ในตําบล ไมวาจะเปนการเรียนรูทางดานวิชาชีพ

ดานวิชาการ  ดานการปฏิบัติ  ดานทักษะ  ของกลุมตางๆ
- สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบานตามความเหมาะสม
- สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม  โดยเนนการมี

สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานศึกษา  และชุมชน
- สงเสริมใหมีการเรียนการสอนกิจกรรมดานดนตรี  กีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ินอยางกวางขวาง  เพ่ือพัฒนาจิตใจและอารมณท่ีดีงาม  มีความรับผิดชอบและรักถ่ินฐาน  ซึ่ง
นําไปสูชีวิตท่ีสงบ

๔) ดานสาธารณสุข
- รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสม็จ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) เพ่ือสงเสริมสุขอนามัยใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  เพ่ือเสริมสรางใหประชาชนเปนผูท่ีมี
สุขภาพ พลานามัยท่ีดีใหความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและการดูแลสขุภาพ

- สนับสนุนงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุขใหกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเสม็จ  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตามความเหมาะสม

- เฝาระวัง  และแกไขปญหา  พรอมปองกัน  โรคติดตอ  โรคระบาด  อยาง
สมํ่าเสมอ

- สงเสริมสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหปฏิบัติงานเชิงรุกในการสงเสริม
สุขภาพในหมูบานและชุมชน  การดูแลเด็ก  ผูสูงอายุ  คนพิการ  และการเฝาระวังโรคในชุมชน  ใหปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕) นโยบายดานกีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี
- จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตําบล  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพท่ีสมบูรณ แข็งแรง
- จัดหาวัสดุ  อุปกรณกีฬา ตามความตองการของผูเลน  และปรับปรุงลานกีฬา

สนามกีฬาใหอยูในสภาพพรอมใช เพ่ือใหเยาวชน และประชาชน มีท่ีเลนกีฬา
- สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาของทุกวัดในเขตพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม
- สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม  งานประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน
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- สงเสริมปราชญชาวบาน  และภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนเอกลักษณ  และเขาใจถึง
รากฐานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน

- จัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน  วันผูสูงอายุ  เพ่ือใหผูสูงอายุไดพบปะ  พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเปนขวัญกําลังใจใหผูสูงอายุ

- สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ  การทัศนศึกษา  การดนตรีและคายเยาวชน  เพ่ือ
เปนการพัฒนาสุขภาพกาย  จิตใจ  สติปญญา  หางไกลยาเสพติดและอบายมุขตางๆ

๖) ดานสังคม
- ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความม่ันคงในการเปนศูนยรวม

จิตใจ และความรักสามัคคีของคนในชาติ  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกใหมีความจงรักภักดี  เทิดทูนปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริย  รวมท้ังปองกันอยางจริงจังมิใหลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดสอยางท่ัวถึง
- ใหการสงเคราะห  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตามความ

เหมาะสม
- พัฒนาอาชีพของประชาชน  ดวยการสงเสริมอาชีพหลัก  อาชีพเสริม  อบรมให

ความรู  เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือปองกัน  ปราบปรามปญหายาเสพติด  และ

อาชญากรรมทุกแบบการกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน  นั้น  ไดวางอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง
และเหมาะสมกับสถานการปจจุบัน  ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  นโยบายท่ีไดกําหนดมา
และไดนําแถลงตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  จะสามารถดําเนินการไปไดนั้น  ก็ตองไดรับ
ความรวมมือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  ผูใหญบาน  ฝายปกครอง  ขาราชการ
พนักงานในองคกร  ตลอดไปถึงประชาชนชาวตําบลเสม็จ  และการกระจายงบประมาณลงไปในพ้ืนท่ี  ก็จะ
ปฏิบัติดวยความเปนธรรม  ปราศจากอคติ  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตําบลเสม็จใหเจริญรุงเรือง  สืบตอไป
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ  ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
แบบ  ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ  ผ.๐๓ บัญชีสรุปโครงการ
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รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 2562)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๕ ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การเรียนรูตลอดชีวิต

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการจัดการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

เพ่ือสงเสริมความรู
ดานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว
พระราชดํารใิหกับ
ประชาชน  เยาวชน
และนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

ใหความรูดาน
เศรษฐกิจ

พอเพียงแก
ประชาชน

เยาวชนและ
นักเรียนในเขต

พ้ืนท่ีตําบล
เสม็จ

80,000
(2559:50,000)
(2558:50,000)
(2557:50,000)

.. 80,000 80,000 ประชาชน เยาวชนและ
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล
เสม็จ  ไดรับความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปปฏิบัติได

รอยละ 20

ประชาชน  เยาวชน
และนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

ไดรับความรู
ดานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

สวนการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ
นิตยสารและ
วารสารตางๆสําหรับ
หมูบาน, อบต.เสม็จ
และโรงเรียน

เพ่ือจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ

นิตยสาร  และ
วารสารตางๆ

สําหรบัหมูบาน,
อบต.เสม็จ  และ

โรงเรียน

ประชาชน,
บุคลากรและ
นักเรียนได
เขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น

70,000
(2559:70,000)
(2558:70,000)
(2557:70,000)

.. 70,000 70,000 รอยละประชาชน,บุคลากร
และนักเรียนในตําบลเสม็จ
ไดเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ิม

มากยิ่งขึ้น

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

เพ่ิมขึ้น

สวนการศึกษา

แบบ  ผ.01
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ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

3 โครงการจัดใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดี
ตอเด็กและเยาวชน
ตามตัวชี้วัดจังหวัด
นาอยู  และกิจกรรม
สรางสรรคสําหรับ
เด็กและเยาวชน

เพ่ือจัดใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดี
ตอเด็กและเยาวชน

เด็กและ
เยาวชน

ในพ้ืนท่ีตําบล
เสม็จ

25,000
(2559:25,000)
(2558:25,000)

.. 25,000 25,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนในตําบลเสม็จ

มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี

เด็กและเยาวชน
มีสุขภายกายและ

จิตใจท่ีดี

สวนการศึกษา

4 โครงการจัดอบรม
สงเสริมใหความรูแก
ผูปกครองเด็ก  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
การเล้ียงดูเด็กท่ีถูก
วิธี

เพ่ือใหผูปกครอง
มีความรูความเขาใจ
ในการเล้ียงดูเด็ก

อยางถูกวิธี

ผูปกครอง
จํานวน ๑๒๐
ครอบครัว

๓0,000
(2559:30,000)
(2558:30,000)

.. ๓0,000 ๓0,000 - รอยละของผูปกครองท่ีมี
ความรูในการเล้ียงเด็ก
ท่ีถูกตอง
- ผูปกครอง
จํานวน 120 ครัวเรือน

ผูปกครอง
มีสวนรวมในการ

เล้ียงดูเด็กอยางถูก
วิธีรวมท้ังกิจกรรม
การเรียนการสอน

สวนการศึกษา

5 โครงการจัดหาและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรม
ท่ีทันสมัย และ
สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูตามวัย
ของเด็ก

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพและ
พัฒนาการ
ท้ัง ๔ ดาน

ตามวัยของเด็ก

เด็ก ศพด. ๒
แหงจํานวน
๑๒๐ คน

มีการเรียนรู
เหมาะสมตาม

วัย

๑00,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)

.. ๑๐0,000 ๑๐0,000 เด็ก ศพด. จํานวน 120
คน มีการเรียนรูเหมาะสม
ตามวัยคิดเปน 100%

เด็กทุกคนมี
พัฒนาการ
ท้ัง ๔ ดาน

เหมาะสมกับวัย

สวนการศึกษา

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ/ครุภัณฑ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ/ครุภัณฑ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ/

ครุภัณฑ  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๒ แหง

๓0,000
(2559:30,000)
(2558:30,000)

.. ๓0,000 ๓0,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๒ แหง มีวัสดุ/

อุปกรณ/ครุภัณฑใช
คิดเปน 100%

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

สวนการศึกษา



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

7 โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูของเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

จัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา
ศพด.จํานวน ๒

แหง

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)

.. 10,000 10,000 รอยละของเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีการเรียนรู

เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ศาสนา

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับวันสําคัญ

ทางศาสนา

สวนการศึกษา

8 โครงการเรียนรูนอก
สถานท่ี

เพ่ือใหเด็กไดรับ
การเรียนรูผาน

ประสบการณตรง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๒ แหง มี

การเรียนรูนอก
สถานท่ี

ปละ ๑ ครั้ง

40,000
(2559:40,000)
(2558:20,000)

.. 40,000 40,000 รอยละของเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีการนําเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรู

นอกสถานท่ี

เด็กมีทักษะในการ
เรียนรูและไดรับ

การพัฒนาท้ังดาน
รางกาย อารมณ
จิตใจสังคมและ

สติปญญา

สวนการศึกษา

9 โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบ

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

บุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษาดูงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบ

ปละ ๑ ครั้ง

๓5,000
(2559:35,000)
(2558:35,000)

.. ๓5,000 ๓5,000 รอยละของบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตนแบบท่ีมีการพัฒนา
ศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สวนการศึกษา

10 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
และภาษาเพ่ือนบาน
ในภูมิภาค

เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู

ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบาน

ในภูมิภาค

ผูบริหาร ,
ส.อบต.,บุคลากร
และประชาชนมี

การเรียนรู
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบานใน

ภูมิภาค

๒๐,๐๐๐
(2559:20,000)
(2558:20,000)

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

เพ่ือเตรียมความ
พรอมดานภาษา
สูประชาคมเซียน

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ
นักเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยสภาพรวม
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา
รอยละ5

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

นอยกวารอยละ 5

นักเรียนทุกคนมี
การพัฒนาทางดาน

การศึกษา

สวนการศึกษา
ร.ร.บานสังแก



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น

เพ่ือสงเสริม
ประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล

เสม็จ

1๕0,000
(2559:150,000)
(2558:150,000)
(2557:10,000)

.. 1๕0,000 1๕0,000 ประชาชนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 500 คน

คิดเปนรอยละ 35

- สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา 500 คน

สวนการศึกษา

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญ
วันเด็กแหงชาติ

สงเสริมกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ
ใหกับโรงเรียน 2
แหง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2
แหง

ปละ 1 ครั้ง

60,000
(2559:60,000)
(2558:60,000)
(2557:10,000)

.. 60,000 60,000 รอยละของเด็กท่ีเขารวม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

นักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

สวนการศึกษา

3 โครงการสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม

เพ่ือสงเสริมกิจ
กรรดานคุณธรรม

จริยธรรม
และบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนา

สงเสริมให
บุคลากร

ประชาชนใน
ตําบลเสม็จ

มีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
บํารุงรักษา

พระพุทธศาสนา

150,000
(2559:150,000)
(2558:150,000)

(2557:5,000)

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

กิจกรรมโครงการ

ผูท่ีเขารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม

สวนการศึกษา
ร.ร.บานสังแก

4 โครงการแกไข
ปญหาเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือแกไขปญหา
เด็กและเยาวชน

ลดอัตราเส่ียงการ
เกิดปญหาในเด็ก

และเยาวชน

30,000
(2559:20,000)
(2558:20,000)
(2557:20,000)

.. 30,000 30,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรับการแกไข

ปญหาท่ีถูกตอง

เด็กและเยาวชน
ไดรับการแกไข
ปญหาท่ีถูกตอง

สวนการศึกษา



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม

ที่ โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม)
เด็กนักเรียนโรงเรียน
และเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

เพ่ือจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) เด็ก
นักเรียนโรงเรียน

และเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง
และ ร.ร.จํานวน

2 แหง

๗61,600
(255๙:๗๓๑,๙๕๒)
(2558:671,500)
(2557:500,000)

.. ๗61,600 ๗61,600 - จํานวนเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนท่ี
ไดรับอาหารเสริม (นม)
- เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ไดรับอาหารเสริม (นม)
๑๐๐ %

นักเรียนและเยาวชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
โดยไดรับอาหารเสริม
(นม)อยางเพียงพอ

สวนการศึกษา

2 โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน
และเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับ

นักเรียน  และเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดซ้ืออาหาร
กลางวันใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กจํานวน
2 แหง และ

โรงเรียน จํานวน
2 แหง

1,904,0๐๐
(2558:1,446,40๐

)
(2557:683,000)
(2556:683,000)

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

- เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ไดรับอาหารกลางวัน

๑๐๐ %

นักเรียนและเยาวชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง

โดยไดรับอาหาร
กลางวันอยางเพียงพอ

สวนการศึกษา

3 โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

จัดฝกอบรมรณรงค
ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพ
ติดยาเสพติดใหแก

เยาวชนและ
ประชาชน

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตําบลเสม็จ
500 คน

30,000
(2559:30,000)
(2558:30,000)
(2557:20,000)

.. 30,000 30,000 รอยละจํานวนชุมชนมี
ความเขมแข็ง แกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชนดวย
ตนเองได

เยาวชนและประชาชน
หางไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

4 โครงการ EMS
หนวยแพทยเคล่ือนท่ี

เพ่ือบริการ
ประชาชนดาน

การแพทยฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล

หนวย EMS
ตําบลเสม็จ

จํานวน 1 ทีม

40,000
(2559:40,000)
(2558:40,000)
(2557:40,000)

.. 40,000 40,000 รอยละของประชากรท่ี
ไดรับบริการและชวยชีวิต

ฉุกเฉินปลอดภัย

ประชาชนไดรับบริการ
จากหนวยแพทย
เคล่ือนท่ี

สํานักปลัด

5 โครงการรณรงคและ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก

เพื่อปองกันและเฝา
ระวังโรคไขเลือดออก

รณรงคและปองกัน
โรคไขเลือดออก

๘ หมูบาน

๑๐0,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)
(2557:20,000)

.. ๑๐0,000 ๑๐0,000 - จํานวนชุมชนที่เขารวม
โครงการ 8 หมูบาน
- จํานวนผูปวยโรค
ไขเลือดออกลดลง

เพื่อรณรงคและปองกัน
โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

6 โครงการปองกัน
แกไขปญหาเอดส
และเพศสัมพันธแก
เยาวชนในโรงเรียน

เพ่ือใหเยาวชนมี
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไข

ปญหาได

เยาวชนใน
โรงเรียนในเขต

ตําบลเสม็จ

30,000
(2559:30,000)

.. 30,000 30,000 - จํานวนชุมชนท่ีเขารวม
โครงการ 8 หมูบาน

- รอยละของเยาวชนท่ีเขา
รวมโครงการ

เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียง
และมีความรูเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการกิจกรรม
ปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภ
ไมพรอมในวัยรุน

เพ่ือใหเยาวชนมี
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไข

ปญหาได

จัดกิจกรรม
ปองกันและแกไข

ปญหาการ
ต้ังครรภไมพรอม
ในวัยรุนเยาวชน

30,000
(2559:30,000)

.. 30,000 30,000 รอยละของเยาวชนท่ีมี
ความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภไมพรอมใน

วัยรุนได

เด็กและเยาวชนท่ัวไปมี
ความรูความเขาใจและ
จัดการกับสถานการท่ี

จะเกิดขึ้น

สํานักปลัด

8 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

เพ่ือใหชุมชนมีสวน
รวมในการปองกัน

แกไขปญหา และลด
ความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้น

ผูบริหาร,
พนักงาน,

ผูนําชุมชน และ
ประชาชนใน
ตําบลเสม็จ

30,000
(2559:30,000)

.. 30,000 30,000 รอยละการลดการเกิด
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี

และครอบครัวลดลง

ชุมชนมีสวนรวมในการ
ปองกัน แกไขปญหา
และลดความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้น

สํานักปลัด

๙ โครงการควบคุมโรค
ระบาด  และโรค
ระบาดเรงดวน

เพ่ือควบคุมโรค
ระบาดและโรค
ระบาดเรงดวน

ควบคุมโรค
ระบาดและโรค
ระบาดเรงดวน

50,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 50,000 50,000 รอยละของชุมชนท่ีรณรงค
การเกิดโรคระบาดท่ีจะ

เกิดขึ้นในชุมชน

ประชาชนรูจักวิธีรักษา
สุขภาพและสามารถ
ควบคุมโรคระบาด

เรงดวน

สํานักปลัด

1๐ โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตําบลเสม็จ

เพ่ือพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตําบลเสม็จ

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูล

ฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

๑๒0,000
(2559:120,000)
(2558:120,000)
(2557:80,000)

.. ๑๒0,000 ๑๒0,000 พัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

1๑ โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลเสม็จ

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลเสม็จไดรับ
สวัสดิการดาน

สุขภาพ

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบล

เสม็จ

๑๐๐,000
(2559:55,000)
(2558:55,000)

(2557:100,000)

.. ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 รอยละของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชนจาก

กองทุน

ประชาชนในตําบล
เสม็จไดรับสวัสดิการ

ดานสุขภาพอยางท่ัวถึง

สํานักปลัด

1๒ โครงการจัดชื้อ
เครื่องพนหมอกควัน

เพ่ือใหมีเครื่องพน
หมอกควันอยาง

เพียงพอ

ซ้ือเครื่องพน
หมอกควัน

จํานวน ๒ เครื่อง

๑๒0,000
(2559:120,000)
(2558:120,000)

.. ๑๒0,000 ๑๒0,000 จัดชื้อ
เครื่องพนหมอกควัน
จํานวน ๒ เครื่อง

สามารถใชกําจัดยุง
ท่ีเปนพาหะนําโรค

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

ผูสูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

จํานวน
543 คน

๓,๗0๘,000
(2559:3,708,000)
(2558:3,708,000)
(2557:2,100,000)

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

ผูสูงอายุไดรับ
เงินสงเคราะหทุก

คน

สํานักปลัด

2 โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูพิการ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูพิการในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

ผูพิการ
ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ
293 คน

1,142,400
(2559:๘๐๔,000)
(2558:๘๐๔,000)
(2557:240,000)

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

ผูพิการไดรับ
การชวยเหลือทุก

คน

สํานักปลัด

3 โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูปวยโรค
เอดส

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดสในตําบล

เสม็จ

สงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูปวย

โรคเอดส
จํานวน 4 คน

24,000
(2559:24,000)
(2558:18,000)
(2557:12,000)

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

ผูปวยไดรับการ
ชวยเหลือ

จํานวน 4 คน

สํานักปลัด

4 โครงการชวยเหลือ
ประชาชน
ผูดอยโอกาส

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชน

ผูดอยโอกาสในเขต
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

ชวยเหลือ
ประชาชน

ผูดอยโอกาส
ในตําบลเสม็จ

150,000
(2559:150,000)
(2558:150,000)
(2557:100,000)

.. 150,000 150,000 รอยละผูดอยโอกาส
ท่ีไดรับการชวยเหลือ

ประชาชน
ผูดอยโอกาส

ไดรับการชวยเหลือ

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
ตําบลเสม็จ

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ และ

สงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนใน
การดูแลผูสูงอายุ

สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

ตําบลเสม็จ
จํานวน

543 คน

25๐,000
(2559:250,000)
(2558:250,000)

.. 25๐,000 25๐,000 ผูสูงอายุเขารวมโครงการ
จํานวน 543 คน

ผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณ

สํานักปลัด

6 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเสม็จ

เพ่ือจัดสวัสดิการ
ชุมชน

ตําบลเสม็จ

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

ตําบลเสม็จ

100,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)
(2557:100,000)

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

สวัสดิการอยาง
ท่ัวถึง

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬา  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการแขงขัน
กีฬาตําบลเสม็จ
ตานยาเสพติด
ประจําป

เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนเขารวม

กิจกรรมกีฬาตาน
ยาเสพติด  ประจํา

ตําบลเสม็จ

จัดแขงขันกีฬา
ตําบลเสม็จ

ตานยาเสพติด
ประจําป

ปละ 1 ครั้ง

150,000
(2559:150,000)
(2558:150,000)
(2557:150,000)

.. 150,000 150,000 - รอยละของประชาชน
มีสวนรวมในการจัดการ
แขงขันกีฬาตําบลเสม็จ
- ปละ ๑ ครั้ง

- สุขภาพแข็งแรง
- สามัคคี
- มีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริม
การแขงขันกีฬา
ประชาชน/เยาวชน/
นักเรียน  ระดับ
ตําบล/อําเภอ/
จังหวัด

เพ่ือสงเสริมการ
แขงขันกีฬา
ประชาชน/

เยาวชน/นักเรียน
ระดับตําบล/

อําเภอ/จังหวัด

สนับสนุนการ
แขงขันกีฬา
นักเรียน/

ประชาชน/
เยาวชน

ปละ 1 ครั้ง

3๐,000
(2559:30,000)
(2558:30,000)
(2557:20,000)

.. 3๐,000 3๐,000 จํานวนผูเขาเขารวมการ
แขงขัน

ประชาชน/
เยาวชน/นักเรียน
ไดเขารวมกิจกรรม
การแขงขันกีฬา
ระดับตําบล/

อําเภอ/จังหวัด

สวนการศึกษา

3 โครงการสงเสริม
การจัดหาอุปกรณ
กีฬา

เพ่ือสงเสริมการ
จัดหาอุปกรณกีฬา

สงเสริมให
ประชาชนพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จมี

วัสดุอุปกรณใน
การออกกําลัง

กาย

100,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)
(2557:100,000)

.. 100,000 100,000 รอยละของประชาชนท่ี
ออกกําลังกาย

ประชาชนมี
อุปกรณกีฬาในการ
ออกกําลังกายและ

ฝกซอม

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร  และอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุนและการทองเท่ียว

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร ท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุน  และการทองเท่ียว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนกลุม
เศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือใหกลุมอาชีพ
มีเงินทุนหมุนเวียน

สงเสริม
สนับสนุนกลุม
พัฒนาอาชีพ

จํานวน 8 หมู

800,000
(2559:800,000)
(2558:800,000)

.. 800,000 800,000 รอยละของชุมชนท่ี
สามารถพ่ึงตนเองได

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด
(ประชาคม
ม.๔ ๒๕๕๗)

๒ โครงการสงเสริม
กลุมวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือสนับสนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชนใน
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

ถายทอดความรู
และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

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

กลุมวิสาหกิจชุมชน
มีความเขมแข็ง
สมาชิกมีรายได

เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงานเกษตร

อําเภอสําโรง
ทาบ (2559)

๓ โครงการสนับสนุน
กลุมแมบาน
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

เพ่ือสนับสนุนกลุม
แมบานเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

ถายทอดความรู
และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

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

กลุมกลุมแมบานมี
ความเขมแข็ง

สมาชิกมีรายได
เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงานเกษตร

อําเภอสําโรง
ทาบ (2559)

๔ โครงการสงเสริม
การลดตนทุนการ
ผลิตขาว

เพ่ือพ้ืนท่ีตําบล
เสม็จมีความรูใน
การลดตนทุนการ

ผลิตขาว

ถายทอดความรู
และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

100 ราย

350,000 .. 350,000 350,000 เกษตรกรตําบลเสม็จ
๑๐๐ คนมีความรูในการ
ลดตนทุนการผลิตขาว

เพ่ิมขึ้น

เกษตรกรสามารถ
ลดตนทุนการผลิต

ขาวได

สํานักปลัด
สํานักงานเกษตร

อําเภอสําโรง
ทาบ (2559)

5 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศบกต. เสม็จ
อาสาสมัครเกษตร
และผูนําชุมชน

เพ่ือให
คณะกรรมการ
ศบกต.เสม็จ

อาสาสมัครเกษตร
และผูนําชุมชนมี

ความรู

ถายทอดความรู
และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณใน
การดําเนินงาน
ของ ศบกต.

เสม็จ 50 ราย

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

มีความรูและสามรถ
ถายทอดใหประชาชนมี

ความรูเพ่ิมขึ้น

คณะกรรมการ
ศบกต.เสม็จ
อาสาสมัครเกษตร
และผูนําชุมชน
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดดีขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงานเกษตร

อําเภอสําโรง
ทาบ (2559)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

6 โครงการสงเสริม
การปลูกพืชปุยสด
และไถกลบตอซัง
ขาว

- เพ่ือปรับปรุง
สภาพดินใหมีความ
อุดมสมบูรณยิ่งขึ้น
- ลดการเผาตอซัง

ถายทอดความรู
และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

100 ราย

200,000 200,000 200,000 รอยละของพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรมีความอุดม

สมบูรณขึ้น

- ดินมีความอุดม
สมบูรณขึ้น
- เกษตรกรไดผล
ผลิตขาวเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงานเกษตร

อําเภอสําโรง
ทาบ (2559)

7 โครงการสงเสริม
การใชสารชีวภัณฑ
แทนการใชสารเคมี

- เพ่ือใหเกษตรกร
สามารถผลิตสาร

ชีวภัณฑไวใชเองได
- เกษตรกรลดการ
ใชสารเคมีในการน

กําจัดศัตรูพืช

ถายทอดความรู
และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

100 ราย

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

ศัตรูพืช

- เกษตรกรใช
สารเคมีลดลง
- เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ส่ิงแวดลอมดีขึ้น

สํานักปลัด
สํานักงานเกษตร

อําเภอสําโรง
ทาบ (2559)

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.๒ การจัดตั้งและเพ่ิมความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตร  เพ่ือการแปรรูปและการตลาด

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการสนับสนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ตําบลเสม็จ

เพ่ือสนับสนุนงาน
ดานการเกษตร

สนับสนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี

ทางการเกษตร
ตําบลเสม็จ

200,000
(2559:200,000)
(2558:200,000)
(2557:200,000)

.. 200,000 200,000 สนับสนุน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร
ตําบลเสม็จ

จํานวน ๑ แหง

ประชาชนไดรับ
ประโยชนดาน
วิชาการเกษตร
ประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.๓ การสงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน  และกลุมอาชีพ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ

สงเสริมอาชีพ
เพ่ือใหมีผลิตภัณฑ

OTOP

เพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑของ

ชุมชน

100,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)
(2557:100,000)

.. 100,000 100,000 จํานวนผลิตภัณฑ OTOP มีผลิตภัณฑ OTOP
เกิดขึ้นในตําบล

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริม
สนับสนุนและเพ่ิม
ทักษะกลุมอาชีพ
ตางๆ

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนและเพ่ิม
ทักษะกลุมอาชีพ

ตางๆ

สงเสริม
สนับสนุนและ
เพ่ิมทักษะกลุม

อาชีพตางๆ

60,000
(2559:60,000)
(2558:60,000)

.. 60,000 60,000 จํานวนกลุมอาชีพไดรับมี
ความรูและทักษะเพ่ิมขึ้น

กลุมอาชีพตางๆ
สามารถพ่ึงพา

ตนเองได

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
องคกรสตรี
ประจําหมูบาน

เพ่ือใหองคกรสตรี
ในหมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
องคกรสตรี

ประจําหมูบาน

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 10,000 10,000 จํานวนองคกรสตรี
ในหมูบาน/ตําบล

องคกรสตรีใน
หมูบานมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
(ประชาคมหมู
๑,๕ ๒๕๕๗)

4 โครงการจัดซ้ือพันธุ
ขาวหอมมะลิ กข ๑๕

เพ่ือสนับสนุน
พันธุขาวหอมมะลิ

ใหเกษตรกร

จัดซ้ือพันธุขาว
บานสังแก
หมูท่ี 3

๑๒๐,๐๐๐ .. ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สนับสนุนพันธุขาวให
เกษตรกรบานสังแก
หมูท่ี ๓
- คิดเปน ๑๐๐ %

เกษตรกรไดรับ
พันธุขาวท่ีมี
คุณภาพสูง

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

สํานักปลัด
(ท่ี 1/ม.3
ประชาคม

หมูบาน ท่ี 3
ประชาคมตําบล

๒๕๕9)
5 โครงการสนับสนุน

กลุมอาชีพเล้ียงไก
พันธุไข

เพ่ือจัดซ้ือไกพันธุไข
สงเสริมอาชีพแก

เกษตรกร

สนับสนุนกลุม
อาชีพเล้ียงไก

พันธุไข
บานตาก่ํา ม.6

๑๐๐,๐๐๐ .. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดซ้ือและสนับสนุนไก
พันธุไขแกเกษตรกรบาน
ตาก่ํา หมู ๖
- คิดเปน ๑๐๐ %

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สํานักปลัด
(ท่ี 3/ ม6
2559)

6 โครงการสนับสนุน
กลุมอาชีพเล้ียงไก
พันธุไข

เพ่ือจัดซ้ือไกพันธุไข
สงเสริมอาชีพแก

เกษตรกร

สนับสนุนกลุม
อาชีพเล้ียงไก

พันธุไข
บานหนองพรม

หมูท่ี 7

๘๐,๐๐๐ .. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จัดซ้ือและสนับสนุนไก
พันธุไขแกเกษตรกรบาน
หนองพรม  หมู ๗
- คิดเปน ๑๐๐ %

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สํานักปลัด
(ท่ี 3/ม.7
ประชาคม
หมูบาน
/2559)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

7 โครงการสนับสนุน
กลุมอาชีพเล้ียงไก
สามสายเลือด

เพ่ือจัดซ้ือไกพันธุไข
สงเสริมอาชีพแก

เกษตรกร

สนับสนุนกลุม
อาชีพเล้ียงไก
สามสายเลือด
บานโนนชัย

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดซ้ือและสนับสนุนไก
สามสายเลือดแก
เกษตรกรบานโนนชัย
หมู ๕
- คิดเปน ๑๐๐ %

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

(ท่ี 2/ม.5
ประชาคม

หมูบาน/2559)

8 โครงการสงเสริมการ
เพาะเห็ดนางฟาใน
โอง

สงเสริมประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สงเสริมการ
เพาะเห็ด

นางฟาในโอง
บานศรีสวัสด์ิ

หมูท่ี 8
จํานวน 4๕
ครัวเรือน

30,000
(2559:30,000)

.. 30,000 30,000 - จํานวน ๔๕ ครัวเรือน
- คิดเปน 100 %

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สํานักปลัด
(ท่ี 1/ม.8
ประชาคม

หมูบาน  ท่ี 4
ประชาคมตําบล
เสม็จ/2558)

9 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพทอพรมเช็ดเทา
บานหนองมา ม.๒

สงเสริมประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สงเสริมกลุม
อาชีพทอพรม
เช็ดเทาบาน
หนองมา ม.๒

30,000 .. 30,000 30,000 รอยละของชุมชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สํานักปลัด
(ท่ี 3/ม.2
ประชาคม

หมูบาน/2558)
10 โครงการสงเสริมการ

เล้ียงปลาดุก  บาน
หนองพรม ม.๗

สงเสริมประชาชน
มีอาชพีเสริมและมี
รายไดเพ่ิมเติม

สงเสริมการ
เล้ียงปลาดุก

บานหนองพรม
ม.๗

30,000 .. 30,000 30,000 รอยละของชุมชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สํานักปลัด
(ท่ี 3/ม.7
ประชาคม

หมูบาน/2558)
11 โครงการจัดซ้ือพันธุ

ขาวหอมมะลิ กข ๑๕
เพ่ือสนับสนุน

พันธุขาวหอมมะลิ
ใหเกษตรกร

จัดซ้ือพันธุขาว
บานโนนชัย

หมูท่ี 5

๑๐๐,๐๐๐ .. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สนับสนุนพันธุขาวให
เกษตรกรบานโนนชัย
หมูท่ี ๕

- คิดเปน ๑๐๐ %

เกษตรกรไดรับ
พันธุขาวท่ีมี
คุณภาพสูง

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

สํานักปลัด(ท่ี 1/
ม.5ประชาคม
หมูบาน ท่ี 5

ประชาคมตําบล
๒๕๕9)

12 โครงการจัดซ้ือพันธุ
ขาวหอมมะลิ กข ๑๕

เพ่ือสนับสนุน
พันธุขาวหอมมะลิ

ใหเกษตรกร

จัดซ้ือพันธุขาว
บานศรีสวัด์ิ

หมูท่ี 8

๘๐,๐๐๐ .. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ สนับสนุนพันธุขาวให
เกษตรกรบานศรีสวัสด์ิ
หมูท่ี ๘
- คิดเปน ๑๐๐ %

เกษตรกรไดรับ
พันธุขาวท่ีมี
คุณภาพสูง

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

สํานักปลัด(ท่ี 1/
ม.8 ประชาคม
หมูบาน ท่ี 8

ประชาคมตําบล
๒๕๕9)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

13 โครงการจัดซ้ือพันธุ
ขาวหอมมะลิ กข ๑๕

เพ่ือสนับสนุน
พันธุขาวหอมมะลิ

ใหเกษตรกร

จัดซ้ือพันธุขาว
บานสองหอง

หมูท่ี 4

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สนับสนุนพันธุขาวให
เกษตรกรบานสองหอง
หมูท่ี ๔
- คิดเปน ๑๐๐ %

เกษตรกรไดรับ
พันธุขาวท่ีมี
คุณภาพสูง

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

สํานักปลัด(ท่ี 2/
ม.4

ประชาคม
หมูบาน๒๕๕9)

14 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพเล้ียงโค

สงเสริมประชาชน
มีอาชพีเสริมและมี

รายไดเพ่ิมเติม

จัดซ้ือพันธุโค
บานสังแก ม.3

๑๕๐,๐๐๐ .. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดซ้ือและสนับสนุนพันธุ
โคแกเกษตรกรบานสังแก

ประชาชน
มีอาชพีเสริม
และมีรายได

เพ่ิมเติม

สํานักปลัด(ท่ี 2/
ม.3

ประชาคม
หมูบาน๒๕๕9)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ีย่ังยืน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการวางแผน
พลังงานระดับตําบล

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนชวยกัน
ประหยัดพลังงาน

การวางแผน
พลังงานระดับ

ตําบล

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 10,000 10,000 รอยละของการประหยัด
พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้น

ประชาชนสามารถ
ชวยประหยัด
พลังงานได
รอยละ 80

สํานักปลัด

2 โครงการประหยัด
พลังงานระดับตําบล

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนชวยกัน
ประหยัดพลังงาน

สงเสริมการ
ประหยัด

พลังงานระดับ
ตําบล

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 10,000 10,000 รอยละของการประหยัด
พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้น

ประชาชนสามารถ
ชวยประหยัด
พลังงานได
รอยละ 80

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.๒ การสงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  เพ่ืออนุรักษพลังงาน

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
การใชพลังงาน
ทดแทนและ
เทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน

เพ่ือสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยี

ประหยัดพลังงาน

สงเสริมการใช
พลังงาน

ทดแทนและ
เทคโนโลยี
ประหยัด
พลังงาน

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 10,000 10,000 รอยละของประชาชนลด
การใชพลังงานและลด
คาใชจายในครัวเรือน

ประชาชนลดการ
ใชพลังงานและลด

คาใชจายใน
ครัวเรือน

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.๓ การพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการเสริมสราง
วิทยากรทองถิ่นเพ่ือ
การอบรมดาน
พลังงาน

เพ่ือสงเสริม
วิทยากร

ในดานพลังงาน

เสริมสราง
วิทยากรทองถิ่น
เพ่ือการอบรม
ดานพลังงาน

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 10,000 10,000 จํานวนวิทยากรดาน
พลังงานของตําบล

มีวิทยากรระดับ
ตําบล

ดานพลังงาน

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.4 การพัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท) .. 2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลดาน
พลังงาน

เพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลดานพลังงาน

พัฒนาระบบ
ขอมูลดาน
พลังงาน

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)

.. 10,000 10,000 ระบบขอมูลดานพลังงาน
ท่ีไดรับการพัฒนา

ระบบขอมูลดาน
พลังงานท่ีไดรับการ

พัฒนา

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.๑ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการขุดลอก
หนองสองหอง
บานสองหองหมูท่ี
๔

เพ่ือขุดลอกหนองสอง
หอง

บานสองหอง
หมูท่ี ๔ ใชเปนแหลง
นํ้าอุปโภคและบริโภค

ขุดลอกหนองสอง
หอง

บานสองหอง
หมูท่ี ๔

ปริมาณงาน กวาง
90 ม.ยาว 130
ม. ลึกโดยเฉล่ีย
2.50-3.00 ม.
มีปริมาตรดินขุด
17,544.40

ลบม.

1,334,000
(2558:300,000)
(2556:300,000)
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 1,334,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

1,334,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- หนองสองหอง
บานสองหองหมูท่ี ๔
จํานวน ๑ แหง

- รอยละของประชาชนท่ี
ใชประโยชนจากแหลง
นํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.4
ประชาคม

หมูบาน ท่ี 4
ประชาคมตําบล
เสม็จ ๒๕๕9)

2 โครงการขุดลอก
หนองมา

เพ่ือขุดลอก
หนองมา

บานหนองมา
หมูท่ี 2 ใชเปนแหลง
นํ้าอุปโภคและบริโภค

ขุดลอก
หนองมา

บานหนองมา
หมูท่ี 2

ปริมาณงาน ลึก
โดยเฉล่ีย 3.00
ม. มีปริมาตรดิน
ขุด 26,735

ลบม.
พรอมปาย

โครงการ 1 ชุด

850,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 850,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

850,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- หนองมา บานหนองมา
หมูท่ี 2 จํานวน ๑ แหง
- รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.2
ประชาคม

หมูบาน ท่ี 2
ประชาคมตําบล
เสม็จ ๒๕๕9)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

3 โครงการขุดเจาะ
แกมลิงบริเวณ
บล็อกคอนเวิรส
สายสังแก-โนนชัย

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไว
กักเก็บนํ้าในการ

อุปโภคและบริโภค

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

3,500,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

3,500,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

4 โครงการขุดเจาะ
แกมลิงบริเวณ
ฝายรอยตอ ต.
เสม็จ-ต.คาลา
แมะ

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไว
กักเก็บนํ้าในการ

อุปโภคและบริโภค

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

3,500,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 3,500,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

3,500,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

5 โครงการขุดเจาะ
แกมลิงบริเวณ
ฝายเก็บนํ้าบาน
โนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอกแกมลิงไว
กักเก็บนํ้าในการ

อุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน
กวาง 30 ม.
ยาว 100 ม.

ลึกเฉล่ีย 4 ม.

2,350,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 2,350,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

2,350,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง

6 โครงการการขุด
ลอกหนองแคน

เพ่ือขุดลอก
หนองแคน บาน

หนองพรม
หมูท่ี 7 ใชเปนแหลง
นํ้าอุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน ทาง
ทิศตะวันออก

ยาว 180 ม. ทิศ
ตะวันตก ยาว

130 ม. ทิศเหนือ
กวาง 160 ม.
ทิศใตกวาง 100
ม. ลึกโดยเฉล่ีย 5
ม. มีปริมาณดิน
ขุด 83,797

ลบ.ม. พรอม
อาคารชลศาสตร

พรอมปาย
โครงการ
1 ชุด

4,275,500
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 4,275,500
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

4,275,500
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า
- หนองแคน หมูท่ี ๗
จํานวน ๑ แหง

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 1/ม.7
ประชาคม

หมูบาน ท่ี 7
ประชาคมตําบล
เสม็จ ๒๕๕9)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ..
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท)
.. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

7 โครงการขุดลอก
สระหนองพรม
ม.7

เพ่ือขุดลอก
สระหนองพรม
บานหนองพรม

หมูท่ี 7 ใชเปนแหลง
นํ้าอุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน กวาง
40 ม. ยาว 50
ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม.
มีปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา
4,596 ลบ.ม.

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

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 5/ม.7
ประชาคม

หมูบาน๒๕๕9)

8 โครงการขุดลอก
หนองทัดทอง ม.
6

เพ่ือขุดลอก
หนองทัดทอง

บานตาก่ํา
หมูท่ี 6 ใชเปนแหลง
นํ้าอุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน กวาง
50 ม. ยาว 50

ม. ลึกโดยเฉล่ีย 3
ม. มีปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา
7,500 ลบ.ม.

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

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 5/ม.6
ประชาคม

หมูบาน๒๕๕9)

9 โครงการขุดลอก
คลองจากหวย
หวา-หนองตาก่ํา
(ถึงถนนลาดยางท่ี
สร.4007)

เพ่ือขุดลอก
คลองจากหวยหวา-

หนองตาก่ํา
บานตาก่ํา

หมูท่ี 6 ใชเปนแหลง
นํ้าอุปโภคและบริโภค

ปริมาณงาน กวาง
4 ม. ยาว 650

ม. ลึกโดยเฉล่ีย 3
ม. มีปริมาณดิน
ขุด 7,880 ลบ.

ม. พรอมทอ
ระบายนํ้าขนาด
0.60×1.00 ม.

พรอมปาย
โครงการ 1 ชุด

1,560,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 1,560,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

1,560,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

- รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง
(ท่ี 2/ม.6
ประชาคม

หมูบาน๒๕๕9)

10 โครงการขุดลอก
หนองเปอย
บานโนนชัย ม.5

เพ่ือขุดลอกหนอง
เปอย  บานโนนชัย ม.

5

ปริมาณงาน
50×60×
3.50 ม. มี

ปริมาณดินขุด
8,400 ลบ.ม.

260,000 .. 260,000 260,000 - รอยละของประชาชนใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า

ประชาชน
มีแหลงนํ้า

เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.๒ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการประชา
ปลูกปา

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ของตําบลเสม็จ

- ปลูกตนไม
ในพ้ืนท่ี

สาธารณะ
จํานวน ๒ แหง

50,000
(2559:50,000)
(2558:50,000)

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

- ไดความสามัคคี
- ไดพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค
ปลูกหญาแฝก

เพ่ือรณรงคปลูก
หญาแฝกปองกัน
การพังทลายของ

ดิน

ปลูกหญาแฝก
แหลงนํ้า
สาธารณะ

20,000
(2559:20,000)
(2558:20,000)
(2557:20,000)

.. 20,000 20,000 รอยละการพังทลาย
ของดินลดลง

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

ปองกันการ
พังทลายของดิน

สํานักปลัด

๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน/บริบท
อบต.เสม็จ

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน/บริบท อบต.

เสม็จ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน/บริบท
อบต.เสม็จ

100,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)

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

บริบทท่ีดี  สวยงาม

กองชาง

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการสํารวจและ
ปกแนวเขตอนุรักษ
พ้ืนท่ีสาธารณะ

เพ่ือดําเนินการ
สํารวจและปกแนว
เขตอนุรักษพ้ืนท่ี

สาธารณะ

สํารวจและปก
แนวเขตอนุรักษ
พ้ืนท่ีสาธารณะ
ในตําบลเสม็จ

๓๐0,000
(2559:50,000)
(2558:50,000)

.. ๓๐0,000 ๓๐0,000 รอยละของเขตอนุรักษ
พ้ืนท่ีสาธารณะ

มีขอมูลแนวเขต
พ้ืนท่ีสาธารณะ
อยางชัดเจน

ของตําบลเสม็จ

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการกําจัด
ขยะมูลฝอย

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

กําจัดขยะมูลฝอย

รณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูล

ฝอยในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จ

20,000
(2559:20,000)
(2558:20,000)
(2557:20,000)

.. 20,000 20,000 รอยละ
ของจํานวนขยะลดลง

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

กําจัดขยะมูลฝอย

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมการ
ใหความรูการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในและมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย

อบรมใหความรู
แกประชาชนให
ความรูในและมี
การคัดแยกขยะ

มูลฝอย

30,000
(2559:20,000)
(2558:20,000)
(2557:20,000)

.. 30,000 30,000 - รอยละของจํานวนขยะ
ลดลง

- ประชาชนมี
ความรูเพ่ิมขึ้น
- จํานวนขยะลดลง

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

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

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  และองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการประชุม
ประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบล
เสม็จ

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

ดําเนินการ
ประชุม

ประชาคม
หมูบานและ

ประชาคมตําบล
เสม็จ

๓0,000
(2559:20,000)
(2558:20,000)
(2557:20,000)

.. ๓0,000 ๓0,000 จํานวนครั้งของการมีสวน
รวมโดยตรงของชุมชนใน
การกําหนดปญหาและ

แนวทางไกปญหา

ประชาชนมี
บทบาท

และมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

สํานักปลัด

2 โครงการสรางองคกร
ภาคประชาชนใหมี
สวนรวมในการ
บริหารจัดการ

เพ่ือใหองคกรภาค
ประชาชนมีความ
เขมแข็งและมีสวน
รวมทางการเมือง

สรางองคกร
ภาคประชาชน
ใหมีสวนรวมใน

การบริหาร
จัดการจํานวน

๒ ครั้ง

๓0,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)

.. ๓0,000 ๓0,000 รอยละจํานวนครั้งการมี
สวนรวมขององคกรภาค

ประชาชน

ประชาชนมี
บทบาทและมีสวน
รวมในการกําหนด
แนวทางการพัฒนา

ทองถิ่น

สํานักปลัด

3 โครงการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับ
ตําบลเสม็จ

เพ่ือบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล

เสม็จใหเปน
รูปธรรมจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานใน

การจัดทํา
แผนพัฒนา  ของ

องคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ ใหแก
อาสาสมัครจัดเก็บ

สํารวจและ
จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในการ

จัดทํา
แผนพัฒนา
ขององคการ
บริหารสวน
ตําบลเสม็จ

และบูรณาการ
แผนชุมชน
ระดับตําบล

เสม็จ

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:5,000)

.. 10,000 10,000 - รอยละของการมีสวน
รวมในการพัฒนาแผน
บูรณาการระดับตําบล
- รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการ
จัดงานตามโครงการ

บูรณาการการ
จัดทําแผนชุมชน

เกิดประโยชนสูงสุด
และเปนรูปธรรม
สามารถทราบถึง
ขอมูลและปญหา
ความเดือดรอน
ความจําเปน
เรงดวนความ
ตองการของ
ประชาชน

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

4 โครงการ  อบต.
สัญจร

เพ่ือใหทราบถึง
ขอมูลและปญหา
ความเดือดรอน
ความจําเปน
เรงดวนความ
ตองการของ
ประชาชน

ดําเนินการ
อบต. สัญจร
ออกบริการ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล

เสม็จ

๕0,000
(2559:30,000)
(2558:30,000)
(2557:10,000)

.. ๕0,000 ๕0,000 รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการจัด

งานตามโครงการ

อบต.สามารถทราบ
ถึงขอมูลและ
ปญหาความ

เดือดรอน ความ
จําเปนเรงดวน

ความตองการของ
ประชาชน

สํานักปลัด

๕ โครงการวันทองถิ่น
ไทย

เพ่ือเปนการเพ่ิม
องคความรูเกี่ยวกับ
ภารกิจและอํานาจ
หนาท่ีในการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมมาภิ

บาล

จัดงานวัน
ทองถิ่นไทย

จํานวน
๑ ครั้ง/ป

๕0,000
(2559:40,000)

.. ๕0,000 ๕0,000 รอยละของภาครัฐ และ
ภาคประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรม

ไดรับความรู
เกี่ยวกับภารกิจ

และอํานาจหนาท่ี
ในการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรม

มาภิบาล

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.๒ การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

เพ่ิมประสิทธิภาพ/
พัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี

ฝกอบรม
เพ่ิม

ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการ
บานเมืองท่ีดี
ปละ 1 ครั้ง

6๐0,000
(2559:600,000)
(2558:400,000)
(2557:250,000)

.. 6๐0,000 6๐0,000 รอยละของบุคลากรทุก
ระดับไดรับการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี

- เพ่ิมประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากร

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2 โครงการประโยชน
ตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)

เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนและ
เปนขวัญกําลังใจ
สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปน

กรณีพิเศษ

จายเปนตอบ
แทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวน
ทองถิ่นเปน

กรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)
- พนักงานสวน
ตําบล
- พนักงานจาง
อบต.เสม็จ

400,000
(2559:400,000)

(2558:800,000)
(2557:500,000)

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

เพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องคกรใหแก
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล
เสม็จ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

การบริหาร
จัดการองคกร
ใหแกบุคลากร
องคการบริหาร

สวนตําบล
เสม็จ จํานวน

1 ครั้ง/ป

๗๕,000
(2559:75,000)
(2558:15,000)
(2557:50,000)

.. ๗๕,000 ๗๕,000 รอยละของพนักงานท่ีเขา
รวมโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุน
สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัด
สุรินทร

เพ่ือสนับสนุน
สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัด

สุรินทรในการให
การสงเคราะหแก
ราษฎรท่ีประสบ
ความทุกขยาก
เดือดรอน และ

ผูดอยโอกาส ตลอด
ท้ังชวยเหลือผู

ประสบสารณภัย

สนับสนุน
สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัด

สุรินทร
จํานวน

1 ครั้ง/ป

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

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

ผูดอยโอกาส ตลอด
ท้ังชวยเหลือผู

ประสบสารณภัย

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

๕ โครงการอุดหนุน
หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

เพ่ืออุดหนุน
หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

อุดหนุนหนวยงาน
ของรัฐ  หรือองคกร

เอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

๕0,000
(2559:50,000)
(2558:50,000)
(2557:30,000)

.. ๕0,000 ๕0,000 จํานวนหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชน
ในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

อุดหนุนหนวยงาน
ของรัฐหรือองคกร
เอกชนในกิจกรรม

อันเปน
สาธารณประโยชน

สํานักปลัด

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

เพ่ือฝกอบรมเสริม
ทักษะ  เพ่ือพัฒนา
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย

วาดวยขอมูล
ขาวสารของ

ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ฝกอบรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย  วาดวย
ขอมูลขาวสารของ

ราชการ  พ.ศ.
๒๕๔๐ ใหกับ

ผูบริหาร ,ส.อบต.
บุคลากร อบต. และ

ประชาชนท่ัวไป

30,000
(2559:30,000)

.. 30,000 30,000 - จํานวนของผูเขารวม
- แบบประเมินผลความรู
ความเขาใจ

ผูบริหาร ,ส.อบต.
บุคลากร อบต.
และประชาชน
ท่ัวไปเกิดการ
พัฒนาความรู
ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยขอมูล
ขาวสารของ

ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

สํานักปลัด

๗ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมูบานดาน
สุขภาพ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
พฤติกรรมดาน
สุขภาพ

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ

คณะกรรมการ
หมูบานดาน

สุขภาพ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
พฤติกรรมดาน

สุขภาพ

คณะกรรมการ
หมูบาน (อสม.) ผูนํา

ชุมชนและภาคี
เครือขาย

จํานวน 100 คน

2๕๐,๐00 .. 2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 - รอยละอสม.มีความรู
ความเขาใจ

- อสม.มีความรู
ความเขาใจ
- อสม.มีสวนรวม
ในการวางแผน
กําหนดแนวทางใน
การดําเนินงาน

- สํานักปลัด
- รพ.สต.เสม็จ
- ชมรม อสม.
ตําบลเสม็จ
(2559)

๘ โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ให
ประชาชนทราบ

เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร

เผยแพร
ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารตางๆ
ใหประชาชนทราบ

10,000
(2559:10,000)
(2558:10,000)
(2557:10,000)

.. 10,000 10,000 รอยละของประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสาร

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึงและ

เหมาะสม

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

๙ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุ-ครุภัณฑงาน
บาน/งานครัว,
สํานักงาน
,การเกษตร

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ-
ครุภัณฑงานบาน/
งานครัว,สํานักงาน

,การเกษตร

จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ
งานบาน/งานครัว,

สํานักงาน
,การเกษตร

๕๐๐,๐๐๐
(2559:435,000)
(2558:35,000)

.. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนมีวัสดุ-ครุภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

อบต.เสม็จ

1๐ โครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
ในระบบ
L-TAX300

1.อบต.เสม็จ มี
รายไดเพ่ิมขึ้น
2. มีขอมูลทางดาน
การคลังทองถิ่น
อยางครบถวน
3. สามารถ
บริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. มีขอมูลสําหรับ
การประเมิน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและ
การนิเทศนองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
5. ประชาชน
สามารถตรวจสอบ
ขอมูลดานท่ีดินได

จัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน
ในระบบ

L-TAX 300
ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท้ัง 8 หมูบานของ
ตําบลเสม็จ  โดย

ต้ังเปาหมาย
ระยะเวลาการจัดทํา

ไมเกิน 3 ป และ
สามารถใชแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ได

๒00,000
(2559:300,000)

.. 200,000 200,000 เม่ือไดดําเนินการตาม
โครงการแลวองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จ
สามารถจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ภาษี
บํารุงทองท่ี ภาษีปาย
และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปน
รูปธรรมอยางชัดเจนท้ัง
ในระยะส้ันและระยะ
ยาวมีระบบจัดเก็บภาษีท่ี
แนนอนถูกตองและเปน
ธรรม
- รอยละการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้น

1. อบต.เสม็จมี
แผนท่ีแมบท
สามารถนํามา
ประกอบเปนแผน
ท่ีภาษี
2. สามารถแบง
พ้ืนท่ีแผนท่ีแมบท
ใหเปนเขต (Zone)
เขตยอย (Block)
อยางชัดเจนทุก
พ้ืนท่ี
3. เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการ
วางแผนจัดการ
แผนท่ีอยาง
ครอบคลุมเพ่ือ
ดําเนินการในป
ถัดไป

กองคลัง

11 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องขยายเสียง

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
ขยายเสียง

เครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด

150,000 150,000 150,000 เครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด

มีเครื่องขยายเสียง
ใชในสาธารณะ
ประโยชน

อบต.เสม็จ



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการฝกอบรม
และทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
อบต.เสม็จ

เพ่ือฝกอบรมและ
ทบทวนความรู

และทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

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

๔๐0,000
(2559:250,000)
(2558:200,000)
(2557:200,000)

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

ทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

สมาชิก อปพร.
มีความพรอมในการ

เผชิญเหตุ

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน อบต.เสม็จ

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม

ของศูนย อปพร.
อบต.เสม็จ

สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนอบต.เสม็จ
1 ครั้ง/ป

100,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)
(2557:100,000)

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

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุเทศกาลป
ใหม

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

เทศกาลปใหม

- รณรงคลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปใหม
- ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ตําบลเสม็จ
- จายเปนคาเบ้ียเล้ียง
เจาหนาท่ี อปพร.

100,000
(2559:75,000)

.. 100,000 100,000 รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปใหม

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

เทศกาลสงกรานต

- รณรงคลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต

- ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในตําบลเสม็จ
- จายเปนคาเบ้ียเล้ียง
เจาหนาท่ี อปพร.

100,000
(2559:75,000)

.. 100,000 100,000 รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต

สํานักปลัด

5 โครงการจัดซ้ือและ
ติดต้ังกระจกโคง
จราจรตามแยกตางๆ

เพ่ือจัดซ้ือและ
ติดต้ังกระจกโคง
จราจรตามแยก

จัดซ้ือและติดต้ังกระจก
โคงจราจรตามแยกตางๆ

๑๐0,000
(2558:100,000)
(2558:100,000)

.. ๑๐0,000 ๑๐0,000 รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

-ลดอุบัติเหตุทางถนน
-สรางความปลอดภัย
ในการสัญจรทางถนน

สํานักปลัด

๖ โครงการติดต้ังระบบ
กลองวงจรปด

เพ่ือเฝาระวังและ
ปองกันการกอ
อาชญากรรม

ติดต้ังรกลองวงจรปด
- รพ.สต.เสม็จ 2 จุด
- ร.ร. การุญฯ 2 จุด
- อบต.เสม็จ 2 จุด

๔๐๐,๐๐๐
(2559:200,000)
(2558:200,000)

.. ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละของหนวยงาน
ราชการมีความปลอดภัย

เพ่ิมมากขึ้น

ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินของ
หนวยงานราชการ

สํานักปลัด

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

๗ โครงการพัฒนาระบบ
วิทยุส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพ

-เพ่ือปรับปรุง/
พัฒนาระบบวิทยุ
ส่ือสาร
-เพ่ือจัดซ้ือวิทยุ
ส่ือสาร

-ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบวิทยุส่ือสาร
-เพ่ือจัดซ้ือวิทยุ
ส่ือสาร  จํานวน
๕ เครื่อง

60,000
(2559:60,000)
(2558:60,000)

.. 60,000 60,000 - วิทยุส่ือสาร
จํานวน5 เครื่อง
-มีวิทยุส่ือสารเพียงพอ
สําหรับเจาหนาท่ี

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

ราชการ

สํานักปลัด

๘ โครงการจัดซ้ือเต็นท
ประจํา อบต.พรอม
โตะเกาอี้

เพ่ือจัดซ้ือเต็นท
ประจําอบต.เสม็จ
พรอมโตะเกาอี้

จัดซ้ือเต็นทประจํา อบต.
พรอมโตะเกาอี้

๑๐0,000
(2559:100,000
(2558:100,000)
(2557:50,000)

.. ๑๐0,000 ๑๐0,000 จํานวนเตนท  โตะ
และเกาอี้  มีเพียงพอไว

บริการประชาชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

ใชบริการ

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือรถ
ฉุกเฉินกูชีพ (EMS)
ตําบลเสม็จ

- เพ่ือจัดซ้ือรถ
ฉุกเฉินกูชีพ
(EMS) ตําบล
เสม็จ พรอม
อุปกรณประจํารถ
- เพ่ือบรรเทาสา
ธารณภัยและ
สาธารณะ
ประโยชน

รถฉุกเฉินกูชีพ (EMS)
จํานวน 1 คัน

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

ประโยชน
จํานวน 1 คัน

บรรเทาสาธารณภัย
และอํานวยความ
สะดวกในการ

ชวยเหลือประชาชน

สํานักปลัด

10 โครงการจัดทําและ
ติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี

เพ่ือจัดทําและ
ติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธ
การชําระภาษี
ใหกับประชาชน
ในตําบลเสม็จท
ราบ

จัดทําและติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธการชําระ

ภาษี

100,000 .. 100,000 100,000 - ปายประชาสัมพันธ
ภาษี
- รอยละของประชาชน
ทราบถึงวิธีการและหวง
เวลาการชําระภาษี

ประชาชนไดทราบ
ถึงวิธีการและหวง
เวลาการชําระภาษี

อบต.เสม็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุนและการทองเท่ียว



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  และการ
ทองเท่ียว
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.๑ การกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางน้ํา  รองระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

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

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้าทวม

ขัง

กอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.ภายใน
หมูบานโนนชัย

หมูท่ี ๕
ปริมาณงาน

ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐
x600 เมตร

พรอมปายโครงการ
1 ชุด

755,000 .. 755,000 755,000 - แกไขปญหานํ้าทวมขัง
- 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
แกไขปญหานํ้าทวม

ขัง

กอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) ภายใน
หมูบานสองหอง

หมูท่ี ๔
ปริมาณงาน

ขนาด
0.๕0 x 0.50
เมตร ยาว 890

เมตร

1,116,600 .. 1,116,600 1,116,600 - แกไขปญหานํ้าทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

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

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

๓ โครงการซอมสราง
ผิวทาง
(Pavement In-
place Reeycling)
บานเสม็จ –บาน
แจนแวน
ต.คาลาแมะ
อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

เพ่ือซอมสรางผิวทาง
(Pavement In-

place Reeycling)
บานเสม็จ –บาน
แจนแวน ต.คาลา
แมะ อ.ศรีขรภูมิ
ปริมาณขนาด

กวาง 5-6 ม. ยาว
2.770 กม.

3,720,000
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น

.. 3,000,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

3,000,000
ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

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

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้าทวม

ขัง

กอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ฝาปด

เหล็กตะแกรงภายใน
หมูบานหนองมา

หมูท่ี ๒
ปริมาณงาน  ขนาด

๐.๕๐x๐.๕๐x
๗๕.๐๐ (ตามแบบ

แปลนองคการ
บริหารสวนตําบล

เสม็จ)

๒๓๕,๐๐๐
(2558:235,000)

.. ๒๓๕,๐๐๐ ๒๓๕,๐๐๐ - แกไขปญหานํ้าทวมขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

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

๕ โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สองขางทางหวย
หวา บานสังแก
หมูท่ี ๓

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปริมาณงานขนาด
กวาง 3.00 ม.
ยาว 2,120 ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
มีปริมาณหินคลุกไม

นอยกวา 630
ลบม.

พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ชุด

334,๐00
(2558:503,000)

.. 334,๐00 334,๐00 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

๖ โครงการกอสราง
ฝายนํ้าลนกั้นนํ้า
หวยจริง

เพ่ือกอสราง
ฝายนํ้าลน

กอสรางฝายกั้นนํ้า
ลนหวยจริง
สันฝายสูง

1.50 -2.00 ม.
ผนังขางสูง 3 ม.

สันฝายกวาง
20.00 ม.

พรอมปายโครงการ
1 ชุด

800,000 .. 800,000 800,000 - 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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(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 .. ๑,๕๑๔,000 ๑,๕๑๔,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ซอยบานนาง

จรูญ สวาทรัมย
บานหนองพรม

หมูท่ี 7
ปริมาณงาน

ขนาด กวาง 4 ม.

๔๓๙,000 .. ๔๓๙,000 ๔๓๙,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

8
(ตอ)

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ซอย
บานนางจรูญ
สวาทรัมย  บาน
หนองพรม หมูท่ี 7

ยาว ๒๐0 ม.
หนา 0.15 ม.

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
๘๐๐ ตารางเมตร

..

9 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
จากบานโนนชัย
หมูท่ี ๕ ไปโคก
หนองแคน  ไปหวย
จริง

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนนดินลง
หินคลุกจากบานโนน

ชัย  หมูท่ี ๕ ไป
โคกหนองแคน ไป

หวยจริง
ปริมาณงาน  ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว
1,526 ม. หนา

โดยเฉล่ีย 0.10 ม.
พรอมปายโครงการ

จํานวน ๑ ชุด

388,000 .. 388,000 388,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

10 โครงการกอสราง
ถนนลงหินคลุกสาย
บานโนนชัย  หมูท่ี
๕ ไปบานเกา
ทางทิศตะวันตก
หมูบาน

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสราง
ถนนลงหินคลุกสาย
บานโนนชัย  หมูท่ี

๕ ไปบานเกา
ทางทิศตะวันตก

หมูบาน
ปริมาณงาน  ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว
490 ม. หนาโดย
เฉล่ีย 0.10 ม.

พรอมปายโครงการ
จํานวน ๑ ชุด

176,800 .. 176,800 176,800 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5 เมตร
ระยะทาง 3

กิโลเมตร

๒,000,000
(2558:6,000,000

)
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หนวยงานอื่น

.. ๒,000,000
หนวยงานอื่น

๒,000,000
หนวยงานอื่น

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

1๒ โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานหนองมา
หมูท่ี ๒
จาก หวยหวา-ปูตา

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

งานดินถมปริมาณ
งาน ขนาด  กวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว
๑,๑๕๐ เมตร  สูง
โดยเฉล่ีย ๑.๐๐

เมตร  มีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา

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

๑,๑๕๐ เมตร หนา
โดยเฉล่ีย 0.10

เมตร มีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา
402.50 ลบ.ม.

768,๐๐๐
(2558:536,000)

.. 768,๐๐๐ 768,๐๐๐ - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี ๒/ม.๒
ประชาคม
๒๕๕๖,

ประชาคม
หมูบาน
๒๕๕๗)

1๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนพ้ืนท่ี
สาธารณะ
บานสังแก หมูท่ี ๓

ปรับปรุงภูมิทัศน
พ้ืนท่ีสาธารณะ

ถมดินในท่ีสาธารณะ
บานสัง-แก หมูท่ี ๓
ใหท่ีสาธารณะสูงขึ้น

40,000
(2558:40,000)

.. 40,000 40,000 - จํานวนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- มีพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน
เพ่ิมขึ้น
- ประชาชนใช
ประโยชนจาก
พ้ืนท่ีสาธารณะ

กองชาง

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

๑๔ โครงการกอสราง
ถนนดินจากสระคู
แกว  ไป  หวยหวา

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนนดินจาก
สระคูแกว
ไปหวยหวา

ปริมาณงาน กวาง 4
ม. ยาว 650 ม.
สูงเฉล่ีย 0.80 ม.
ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 2,080

ลบม.

155,000
(2558:100,000)

.. 155,000 155,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๑5 โครงการกอสราง
ถนน คสล. ทางเขา
โรงสูบนํ้าดิบ
บานสังแก หมูท่ี 3

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ทางเขาโรงสูบนํ้าดิบ
บานสังแก หมูท่ี 3

ปริมาณงาน
กวาง 4 ม.
ยาว ๔๕ ม.

หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม

นอยกวา ๑๘0 ตรม.

143,000 .. 143,000 143,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๑๖ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานหนองพรม
หมูท่ี ๗ ไปหวยจริง

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกสายบาน

หนองพรม หมูท่ี ๗
ไป  หวยจริง

ปริมาณงาน  ขนาด
กวาง 3.5 เมตร
ยาว 265 เมตร

หนาโดยเฉล่ีย
๐.๑๐ เมตร  มี

ปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา

92.75 ลบ.ม.

92,750
(2558:310,000)

.. 92,750 92,750 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

๑๗ โครงการกอสราง
ถนนดิน ซอยอุดร
พรชัย-หวยจริง
บานหนองมา
หมูท่ี 2

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

งานดินถมปริมาณ
งาน ขนาด กวาง 4
เมตร ยาว 130

เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา

420 ลบ.ม.
งานหินคลุก ปริมาณ

งาน กวาง 3.50
เมตร ยาว 130

เมตร หนาโดยเฉล่ีย
0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกคลุก

ไมนอยกวา
45.50 เมตร

179,000 .. 179,000 179,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๑๘ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานเสม็จ-
บานสังแก หมูท่ี 3

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 3.5 เมตร
ยาว 420 เมตร

หนาโดยเฉล่ีย 0.01
เมตร หรือมีปริมาตร
ไมนอยกวา 147

ลูกบาตรเมตร

147,000 .. 147,000 147,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

19 โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายใน
หมูบานสังแก
หมูท่ี 3
ซอยบานตามี

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

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

ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา
448.00 ตรม.

326,000 .. 326,000 326,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

โครงการ/ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานท่ี



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท) .. 2561

(บาท)
2562
(บาท)

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

๒0 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)
ส่ีแยกบาน
นายศรีลา  ไป
ทิศตะวันตก
หมูบานโนนชัย

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ส่ีแยกบาน
นายศรีลา  ไป ทิศ
ตะวันตกหมูบาน

โนนชัย
ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5.00 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

412,200 .. 412,200 412,200 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๒1 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบานหนองมา -
บานตาก่ํา  หมูท่ี 6

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก สายบาน

หนองมา -บานตาก่ํา
ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว

1,000 ม. หนาโดย
เฉล่ีย 0.10 ม.หรือ
มีปริมาตรไมนอย
กวา 400 ลบม.

400,000 .. 400,000 400,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

22 โครงการกอสราง
ถนนดินสายบาน
โนนชัย-ปูตา
(สายใหม)

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

กอสรางถนนดินสาย
บานโนนชัย-ปูตา

(สายใหม)
ปริมาณงาน กวาง

4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

สูงโดยเฉล่ีย
1.00 เมตร

80,000 .. 80,000 80,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

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

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน ขนาด  กวาง 3
ม.ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 180 ตรม. และวางทอ

ระบายนํ้า คสล. ขนาด
0.30×1 ม. จํานวน 4 ทอน

135,000 .. 135,000 135,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง

๒4 โครงการจัดซ้ือทอ
สงนํ้า PVC พรอม
ฝงทอจากหวย
จริง–หนองเสม็จ

เพ่ือสรางทอสงนํ้า
จากหวยจริง-

หนองเสม็จไวใช
กักเก็บนํ้าในหนอง

เสม็จ

ทอ PVC ขนาด 6 น้ิว
ยาว 1,040 ม.

พรอมปายโครงการ 1 ชุด

380,000 .. 380,000 380,000 มีทอสงนํ้าจากหวยจริง-
หนองเสม็จไวใชกักเก็บ
นํ้าในหนองเสม็จ

มีนํ้ากักเก็บไว
อุปโภคบริโภค

กองชาง
(ท่ี 2/ม.1
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๒2 โครงการกอสราง
รั้วรอบหนองสังข

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน/บริบท

บริเวณหนองสังข

ขนาดกวาง 2 ม.
ยาว 300 ม. ประตูเขาออก

2 ดาน ขนาด 2×4 ม.
พรอมปายโครงการ 1 ชุด

330,000 .. 330,000 330,000 รั้วรอบหนองสังข ๑
แหง

กั้นแนวหนองสังข
ใหมีทัศนียภาพท่ี

ดีขึ้น

กองชาง
(ท่ี 6/ม.1
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๒6 โครงการปรับปรุง
ถนนดินสายขาง
อนามัย-หวยจริง
พรอมวางทอ
ระบายนํ้า

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

งานดินถมปริมาณงาน
กวาง 4 ม. ยาว 700 ม.

สูงโดยเฉล่ีย 0.80ม.มี
ปริมาณดินถมไมนอยกวา
3,136 ลบ.ม. งานลงหิน
คลุกมีปริมาณงาน กวาง

3.50 เมตร ยาว 700เมตร
หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 245 ลบ.ม.พรอมปาย

โครงการ 1 ชดุ

516,000 .. 516,000 516,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 5/ม.1
ประชาคม

หมูบาน 2559)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒7 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คสล. ภายใน
หมูบานเสม็จ ม.1

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

ปริมาณงาน
กวาง 0.50×0.50

ยาว 800 ม.
พรอมปายโครงการ 1 ชุด

1,004,500 .. 1,004,500 1,004,500 - แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
(ท่ี 7/ม.1
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๒8 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คสล. ภายใน
หมูบานสังแก
หมู 3

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

ปริมาณงาน
กวาง 0.50×0.50

ยาว 23 ม.พรอมปาย
โครงการ 1 ชุด

300,000 .. 300,000 300,000 - แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
(ท่ี 6/ม.3
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๒9 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายหนองแคน-
สังแก ม.3

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน กวาง 3 ม.
ยาว 600 ม. หนาเฉล่ีย

0.10 ม. มีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 180 ลบ.ม.

128,000 .. 128,000 128,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

30 โครงการขยายถนน
คอนกรีตสายสาม
แยกบานนายศิลา-
ส่ีแยกบาน
นายศรีลา

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
กวางขางละ 1 ม.

ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม.

67,600 .. 67,600 67,600 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 4/ม.5
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๓1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตสาย
ปาโคกหนองแคน-
บานโนนชัย

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 ม.ยาว 700 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ี คสล.
ไมนอยกวา 2,800 ตรม.
พรอมปายโครงการ 1 ชุด

1,456,000 .. 1,456,000 1,456,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 10/ม.5
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๓2 โครงการปรับปรุง
ถนนดินสายโนน
ชัย-หนองครก

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 8.00 ม.ยาว 350 ม.

หนาเฉล่ีย 0.60 ม.
มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

1,680 ลบ.ม.

221,800 .. 221,800 221,800 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 11/ม.5
ประชาคม

หมูบาน 2559)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) ..
2561
(บาท)

2562
(บาท)

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

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ถนนดินลงหินคลุกสายบาน
สองหองไปบานนา ต.ตรึม
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร

ยาว 910 เมตร
สูงโดยเฉลี่ย 1 ม.

มีปริมาณดินถมไมนอยกวา
4,550 ลบ.ม.

485,000
(2559:485,000)

485,000 485,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

๓4 โครงการขยายถนน
คสล. สายตาก่ํา-
จังเกา

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ขยายถนน คสล.
สายตาก่ํา-จังเกา

ปริมาณงาน
กวางขางละ 1 ม.
ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม.

มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา
3,000 ตรม.

พรอมปายโครงการ 1 ชุด

1,560.000 .. 1,560.000 1,560.000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 6/ม.6
ประชาคม

หมูบาน 2559)

๓5 โครงการกอสราง
ถนนดินเสนตัดศรี
สวัสด์ิ-บานนา
ไป ตัดเสน
บานตาก่ํา-จังเกา

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

งานดินถมปริมาณงาน
กวาง 5 ม. ยาว 900 ม.

สูงโดยเฉล่ีย 1 ม.
มีปริมาณดินถมไมนอยกวา
5,545 ลบ.ม. งานหินคลุก
มีปริมาณงานกวาง 4 เมตร
ยาว 900 เมตร หนาโดย
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
360 ลบ.ม.

พรอมปายโครงการ 1 ชุด

500,000 .. 500,000 500,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชาง
(ท่ี 5/ม.8
ประชาคม

หมูบาน 2559)



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) ..
2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓6 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝาทอ
ระบายนํ้าใน
หมูบานศรีสวัสด์ิ
หมูท่ี ๘

เพ่ือซอมแซมฝา
ทอระบายนํ้าใน
หมูบานศรีสวัสด์ิ

หมูท่ี ๘

ปริมาณงาน
ขนาด 0.50×0.50×๓๐๐

เมตร
ปายโครงการ 1 ชุด

330,000 330,000 330,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง
(ท่ี 4/ม.8
ประชาคม

หมูบาน 2559)

37 โครงการกอสราง
ถนนดินสายบาน
สองหอง-โนนชัย

เพ่ือกอสรางถนน
ดินสายบานสอง

หอง-โนนชัย

ปริมาณงาน
4×400×1 ม.

มีปริมาณดินถม 2,000
ลบม. พรอมวางทอระบายนํ้า
คสล. 0.60×1 จํานวน 10

ทอน

220,000 220,000 220,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

38 โครงการกอสราง
ถนน คสล.สาย
บานนายพา
บุญแกว-สามแยก
บานหนองพรม
ม.7

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
4×50×0.15 ม.

มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา
200 ตรม.

พรอมทอระบายนํ้า คสล.
ขนาด 0.60×1.00

จํานวน 6 ทอน

109,000 109,000 109,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

39 โครงการกอสราง
ถนนดินดานทิศ
ตะวันออกหนอง
เปอย บานโนนชัย
ม.5

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
150×4×1 ม.

99,500 99,500 99,500 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

40 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
เสนตัดบานสังแก-
ตาก่ํา ไป บานโสน
นอย

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 3.50 ม.
ยาว 1,050 ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

367.50 ตรม.

235,900 235,900 235,900 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) ..
2561
(บาท)

2562
(บาท)

41 โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยแม
หมายบานสองหอง

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 3 ม.
ยาว 120 ม.

หนา 0.15 ม.
มีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา

360 ตรม.

195,000 .. 195,000 195,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

42 โครงการกอสราง
ถนน คสล.
ดานทิศตะวันตก
โรงเรียนการุญ
วิทยา

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ี คสล.
ไมนอยกวา 800 ตรม.

442,000 .. 442,000 442,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

43 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)
ฝาปดตะแกรง
เหล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนอง
มา

เพ่ือระบายนํ้า
แกไขปญหานํ้า

ทวมขัง

ปริมาณงาน
ขนาด 0.50×0.50×160

เมตร

320,000 .. 320,000 320,000 - แกไขปญหานํ้าทวม
ขัง
- การระบายนํ้าท่ีดีขึ้น
- จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง

44 โครงการกอสราง
ถนน คสล.( ซอย
บานนายสมหวัง
คุชิตา) บานเสม็จ
หมู 1

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
ขนาด กวาง 4 ม.ยาว 70 ม
หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา
280 ตรม.

127,000 .. 127,000 127,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

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

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจร

ปริมาณงาน
ขนาด กวาง 4 ม.ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา
360 ตรม.

162,000 .. 162,000 162,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

46 โครงการกอสราง
ถนนดินจากบาน
หนองมา
หมูท่ี ๒ ไปบาน
หนองมะนาว
ต.หนองเทพ
อ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 เมตร

ยาว 700 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10

เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา
280.00 ลบ.ม.

(บดอัด) พรอมปาย
โครงการ 1 ชุด

276,000 276,000 276,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

47 โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก
สายเลียบคลองหวย
จริง

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 เมตร

ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10

เมตร หรือมีปริมาร
หินคลุกไมนอยกวา
400 ลบ.ม. พรอม
ปายโครงการ 1 ชุด

207,000 207,000 207,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง

48 โครงการกอสราง
ถนนลาดแอสฟลท
ติก จากสามแยก
บานศรีสวัสด์ิ-สาม
แยกบานสองหอง

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร

ปริมาณงาน
กวาง 4 เมตร

ยาว 450 เมตร
หนา 0.05 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 90

ลบ.ม. พรอมปาย
โครงการ 1 ชุด

1,455,000 1,455,000 1,455,000 - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.๒ การกอสรางขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  และปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือขยายเขตการ
ใหบริการดานไฟฟา

การเกษตร

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

200,000
(2559:150,000)
(2558:150,000)

.. 150,000 150,000 รอยละของเกษตรกรมี
ไฟฟาใชในการเกษตร

ประชาชนไดรับ
บริการดานไฟฟา

การเกษตร
อยางท่ัวถึง

กองชาง
(ท่ี ๓/ม.๖
ประชาคม
หมูบาน,

ประชาคม
หมูบาน

๒๕๕๗-2558
ม.๒,๕,6,๘)

2 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ

เพ่ือติดต้ังโคมไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
เพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดต้ังโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะใน
พ้ืนท่ีตําบลเสม็จ

๒00,000
(2559:200,000)
(2558:200,000)

.. ๒00,000 ๒00,000 รอยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยเพ่ิมขึ้น

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จมีไฟฟา

สองสวาง
สาธารณะเพ่ิม

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

กองชาง
(ท่ี ๓/ม.๘
ประชาคม

หมูบาน ๒๕๕๖,
ประชาคม
หมูบาน

ม.๑,๒,๓,๗
ป ๒๕๕๗)

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ

เพ่ือขยายเขตการ
ใหบริการดานไฟฟา

สาธารณะ

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะในพ้ืนท่ี

ตําบลเสม็จ

100,000
(2559:100,000)
(2558:100,000)

.. 100,000 100,000 รอยละของครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเสม็จไดรับ
บริการดานไฟฟา
อยางท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน

กองชาง
(ท่ี ๑/ม.๒
ประชาคม

หมูบาน,ท่ี ๕(ม.
๒)ประชาคม
ตําบล, ม.๖,๓

๒๕๕๗)
4 โครงการติดต้ัง

ไฟฟาสองสวาง
สนามฟุตซอล
บานหนองมา ม.2

เพ่ือขยายเขตการ
ใหบริการดานไฟฟา

สาธารณะ

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สนามฟุตซอล

บานหนองมา ม.2

๑๒๐,000 .. ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 - สนามฟุตซอลมีไฟฟา
สองสวาง
- รอยละของประชาชนท่ี
ใชประโยชนของสนาม
ฟุตซอลมีความปลอดภัย

สนามฟุตซอลมี
ไฟฟาสองสวางใน
การทํากิจกรรม

สาธารณประโยชน

กองชาง
(ท่ี 3/ม.๒
ประชาคม

หมูบาน 2559



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.๓ การกอสราง  และปรับปรุงซอมแซมประปา

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน

เพ่ือกอสรางระบบ
ประปาหมูบานท่ี

มาตรฐานใหราษฎร
มีนํ้าอุปโภคบริโภค
อยางท่ัวถึง  และ

พอเพียงทุก
ครัวเรือน

กอสรางระบบ
ประปา

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

๓,000,000
(255๙:1,000,000)
(2558:1,000,000)

.. ๓,000,000 ๓,000,000 ชาวบานมีนํ้าประปาใช
คิดเปน100%

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึงและ

พอเพียง

กองชาง

2 โครงการจางเหมา
กอสรางถังกรอง
นํ้าประปาหมูบาน
เสม็จ

เพ่ือเปนการเพ่ิม
ศักยภาพของระบบ

ประปาใหมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

ถังกรองนํ้าประปา
บานเสม็จ ม. 1
ขนาด 5 ลบ.ม.

300,000 .. 300,000 300,000 - ไดถังกรองนํ้าประปา
เพ่ิม ๑ ถัง

- ระบบกรองประปามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

ระบบกรองประปา
บานเสม็จ หมูท่ี ๑
มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

กองชาง
(ท่ี 1/ม.1
ประชาคม

หมูบานท่ี 1
ประชาคมตําบล
เสม็จ 2559

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.4 การบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการอํานวย
ความสะดวก
แกประชาชนท่ีมา
ใชบริการและติดตอ
ราชการกับ
อบต.เสม็จ

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก

ประชาชนท่ีมาใช
บริการและติดตอ

ราชการ

อํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ีมาใช
บริการและติดตอ

ราชการกับ
อบต.เสม็จ

5,000
(2559:5,000)
(2558:5,000)

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

ประชาชนในตําบล
เสม็จไดรับความ
สะดวกในการมาใช
บริการและติดตอ
ราชการ

สํานักปลัด



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.๕ การกอสรางอาคาร  และภาชนะกักเก็บน้ํา

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2560

(บาท) .. 2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการกอสราง
อาคารศูนย อปพร.
อบต.เสม็จ

เพ่ือกอสรางอาคาร
ศูนย อปพร.
อบต.เสม็จ

จํานวน 1 แหง

อาคารศูนย อปพร.
จํานวน 1 แหง
ณ ท่ีทําการ
อบต. เสม็จ

500,000
(2559:500,000)
(2558:500,000)

.. 500,000 500,000 มีอาคาร ศูนย อปพร.
จํานวน 1 หลัง

มีอาคารปฏิบัติ
การของศูนย

อปพร. อบต.เสม็จ

กองชาง

2 โครงการกอสราง
สนามเด็กเลน

เพ่ือกอสรางสนาม
เด็กเลนเสริมสราง
พัฒนาการทางดาน

รางกายใหกับ
เด็กเล็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง

400,000
(2559:400,000)

.. 400,000 400,000 เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดใชประโยชนจากสนาม
เด็กเลน คิดเปน 100%

เด็กมีพัฒนาการ
ท้ังดานรางกาย

และจิตใจ

กองชาง

3 โครงการกอสราง
อาคารศูนยขอมูล
ขาวสาร

เพ่ือกอสรางอาคาร
ศูนยขอมูลขาวสาร

กอสรางอาคารศูนย
ขอมูลขาวสาร
ปริมาณงาน

ขนาด ๖×๑๒ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ .. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีอาคารศูนยขอมูล
ขาวสาร  จํานวน ๑ หลัง

มีอาคารศูนยขอมูล
ขาวสารใชใน

กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

กองชาง

4 โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เพ่ือกอสราง
อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 1 หลัง
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 1 หลัง

2,500,000 .. 2,500,000 2,500,000 มีอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 หลัง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

กองชาง



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานท่ี
ขอประสานป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม

1 โครงการขุดลอกหนองสองหอง
บานสองหอง  หมูท่ี 4

1,334,000 1,334,000 1,334,000 4,002,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

2 โครงการซอมสรางผิวทาง
(Pavement In-place
Reeycling)บานเสม็จ-บาน
แจนแวนต.คาลาแมะ
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

3,720,000 3,000,000 3,000,000 9,720,000 - อบจ.สุรินทร
- กรมทางหลวง
ชนบท

3 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

๔ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
เชื่อมหมูบาน/ตําบลจาก
บานหนองมา  หมูท่ี 2 ไป
บานหนองมะนาว
ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร

๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๖,000,000 - อบจ.สุรินทร
- กรมทางหลวง
ชนบท

๕ โครงการขุดเจาะแกมลิง
บริเวณ บล็อกคอนเวิรส
สายสังแก-โนนชัย

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

6 โครงการขุดเจาะแกมลิง
บริเวณฝายรอยตอ ต.เสม็จ-
ต.คาลาแมะ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

7 โครงการขุดเจาะแกมลิง
บริเวณฝายเก็บนํ้าบานโนนชัย
ม.5

2,350,000 2,350,000 2,350,000 7,050,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

8 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

9 โครงการการขุดลอกหนอง
แคน

4,275,500 4,275,500 4,275,500 12,826,500 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

10 โครงการขุดลอกคลองจากหวย
หวา-หนองตาก่ํา
(ถึงถนนลาดยางท่ี สร.4007)

1,560,000 1,560,000 1,560,000 4,680,000 - กรมทรัพยากรนํ้า
- อบจ.สุรินทร

รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 โครงการ 30,939,5๐๐ 30,212,5๐๐ 30,212,5๐๐ 91,058,๕๐๐

แบบ  ผ. 02



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

บัญชีสรุปโครงการภายใตแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25๖๐–25๖๒)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตร
ป 25๖๐ ป 256๑ ป 25๖๒ รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 11 460,000 11 460,000 11 460,000 33 1,380,000
๑.๒ แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 4 390,000 4 390,000 4 390,000 12 1,170,000
๑.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 12 3,315,600 12 3,315,600 12 3,315,600 36 9,946,800
๑.๔ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 6 5,374,400 6 5,374,400 6 5,374,400 18 16,123,200
๑.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬา  และ
นันทนาการ 3 280,000 3 280,000 3 280,000 9 840,000

รวม 36 9,820,000 36 9,820,000 36 9,820,000 108 29,460,000
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
๒.๑ แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 7 1,950,000 7 1,950,000 7 1,950,000 21 5,850,000
๒.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดตั้งและ
เพ่ิมความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตรเพ่ือการแปรรูปและ
การตลาด 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000
๒.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 14 1,090,000 14 1,090,000 14 1,090,000 42 3,270,000

รวม 22 3,240,000 22 3,240,000 22 3,240,000 66 9,720,000
/ยุทธศาสตรท่ี ๓ ...

แบบผ.03



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตร
ป 25๖๐ ป 256๑ ป 25๖๒ รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ีย่ังยืน
๓.๑ แนวทางการพัฒนาการรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการพัฒนา
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  เพ่ืออนุรักษ
พลังงาน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
๓.๓ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
๓.๔ แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวม 5 50,000 5 50,000 5 50,000 15 150,000
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10 18,344,500 10 18,344,500 10 18,344,500 30 55,033,500
๔.๒ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
๔.๓ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 3 170,000 3 170,000 3 170,000 9 510,000

๔.๔ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและ
รณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

รวม 16 18,854,500 16 18,854,500 16 18,854,500 48 56,563,500

/ยุทธศาสตรท่ี 5 ...



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ยุทธศาสตร
ป 25๖๐ ป 256๑ ป 25๖๒ รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน  และองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 5 170,000 5 170,000 5 170,000 15 510,000
๕.๒ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองคกรใหมีขีดวามสามารถในการพัฒนา 11 2,275,000 11 2,275,000 11 2,275,000 33 6,825,000
๕.๓ แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 10 2,360,000 10 2,360,000 10 2,360,000 30 7,080,000

รวม 26 4,805,000 26 4,805,000 26 4,805,000 78 14,415,000
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงถนน
สะพาน ทางน้ํารองระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก 48 25,483,650 48 24,763,650 48 24,763,650 144 49,527,300
๖.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะและปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 4 620,000 4 570,000 4 570,000 12 1,760,000
๖.๓ แนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงซอมแซม
ประปา 2 3,300,000 2 3,300,000 2 3,300,000 6 9,900,000
๖.๔ แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึง
ไดรับอยางถวนหนา 1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 15,000
๖.๕ แนวทางการพัฒนาการกอสรางอาคารและภาชนะกักเก็บ
น้ํา 4 3,900,000 4 3,900,000 4 3,900,000 12 11,700,000

รวม 59 33,308,650 59 32,538,650 59 32,538,650 177 98,385,950
รวมทั้งสิ้น 164 70,078,150 164 69,308,150 164 69,308,150 492 208,694,450



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

สวนที่ ๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑.๑ ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวงคาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะ
เปนเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทาง
ตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost-Effective)
ดําเนินงานตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการ
ติดตามความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมายการติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
สวนตางๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนนิงาน

๔.๑.๒ ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้นเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตามเพราะ

ผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไมอยางไรอันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไรนําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไมอีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจตอไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมี
ความเท่ียงตรงเชื่อถือได

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จเปนการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการดําเนินงานโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จ ซึ่งมีองคประกอบดังนี้

สวนท่ี ๑ บทนํา
๑) ความหมายของการติดตามและประเมินผล
๒) วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔) วิธีการติดตามและประเมินผล
๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖) วิสัยทัศน (Vision) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๗) พันธกิจ (Mission) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๘) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๙) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา (Strategy and Development) ของ

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

/สวนท่ี 2 ...



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕60-๒๕๖2) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

สวนท่ี 2 การติดตามผลการดําเนินงาน
๑) การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
๒) การติดตามผลการดําเนินงาน
๓) การจัดทํางบประมาณ
๔. ผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
๕) การเบิกจายงบประมาณ
๖) โครงการท่ีไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนา
๗) สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
๘) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
๙) การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
๑๐) ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
๑๑) การประเมินผลลัพธของโครงการ

สวนท่ี 3 สรุปผลและขอเสนอแนะ
๑) สรุปผล
๒) ขอเสนอแนะ

๔.๒ ระเบียบ วิธีการ  และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
๔.๒.๑ การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
แบบท่ี ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง

คําชี้แจง : แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

๔.๒.๒ การติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

คําชี้แจง : แบบท่ี ๒ เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา ๓ ป โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ เดือนเริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม หรือไตรมาสท่ี ๑
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส
(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) (๒) ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม- มีนาคม)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (๔) ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
๔.๒.๓ การประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานองคการ

บริหารสวนตําบลเสม็จ
คําชี้แจง : แบบท่ี ๓/๑ : เปนแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลา
ในการรายงานปละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
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๑) การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
๒) การติดตามผลการดําเนินงาน
๓) การจัดทํางบประมาณ
๔. ผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
๕) การเบิกจายงบประมาณ
๖) โครงการท่ีไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนา
๗) สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
๘) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
๙) การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
๑๐) ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
๑๑) การประเมินผลลัพธของโครงการ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
ก.รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาสามป

/ข. การประเมิน ...

บานโนนชัย  หมูที่
5

บานหนองพรม  หมูที่
7

บานหนองมา  หมูที่
2

บานเสม็จ  หมูที่
1

บานสังแก  หมูที่
3

บานศรีสวัสดิ์  หมูที่
8

บานตาก่ํา  หมูที่
6

บานสองหอง  หมูที่
๔

องคการบริหารสวนตําบล
เสม็จ
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ข. การประเมินคุณภาพของแผน

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
- ขอมูลการปกครอง  ประชากร  ทรัพยากร  โครงสรางพ้ืนฐาน
สถานท่ี  ทองเท่ียว  เปนตน  และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะคลายกัน
- การสํารวจและการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดําเนินงานใน
แตละท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะห  ขอมูลท่ีสําคัญ  ดานเศรษฐกิจ สังคม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ีสําคัญ  เพื่อช้ีใหเห็นศักยภาพ  ปญหาและความตองการ
• การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน  การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห  หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
• การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม  เชน  กําลัง

แรงงาน การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม
ปญหายาเสพติด เปนตน

- มีการวิเคราะห  หรือ  เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ อปท. และ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
• การวิเคราะหทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ  ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของ
อปท.
•SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง
• สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นท่ี
- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดย
ชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมาย
ท่ีชัดเจน
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

• มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอยางชัดเจน  สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูลท่ีนําเสนอ
- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน  เพ่ือเปนการบรรลุวิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร • มีความชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะของพื้นท่ี
- ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่องโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา  ศักยภาพ

ของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

3.4 เปาประสงค • สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ีจะ
บรรลุอะไรในชวง 4 ป

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ยุทธศาสตรและประเด็น
ยุทธศาสตร

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
• ตัวช้ีวัด
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค  และสะทอนผลลัพธ
ตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
• คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังปริมาณงาน
งบประมาณ  และเทคนิค

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

• มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี
- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่องโยงสอดคลองกันและมีการ
บูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู
การกําหนดแผนงานโครงการ
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ

บัญชีโครงการชุดโครงการ  ประกอบดวย
• โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุไวในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
•โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและนําไปสู
ผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- มีโครงการฯครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนนท่ีได


