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คํานํา 

 

 องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน มี

บทบาท อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยไดกําหนดกรอบ ความเปน

อิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหารดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของตนเองประกอบกับ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 โดยถายโอน

ภารกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปน และรายไดท่ีรัฐจัดเก็บไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน เพ่ือให

การดําเนินงานในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก ๆ ดาน เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน สามารถ

กําหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงานและการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามความมุงหมาย อันจะสงผลใหองคการบริหารสวนองคการบริหารสวนเฉนียงสามารถบําบัดทุกข บํารุงสุขและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงหนึ่งในภารกิจท่ีไดรับการถายโอนคือภารกิจดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชย 

กรรมและการทองเท่ียว  

 องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง จึงไดจัดทําแผนสงเสริมการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 

ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวในเขตองคการบริหารสวนตําบลเฉนียงตอไป 
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บทที่ 1  

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1.1ประวัติความเปนมาของตําบล 

 "เฉนียง" เปนชื่อตนไมใหญท่ีอยูใจกลางหมูบาน  ประชาชนจึงนํามาต้ังชื่อเปนชื่อบาน และชื่อตําบลใน

เวลาตอมาจนถึงปจจุบัน ตําบลเฉนียงเดิมมีเขตปกครองครอบคลุมท้ังตําบลนาบัวในปจจุบันตอมามี จํานวนหมูบาน

เพ่ิมข้ึนทําใหยากในการปกครองจึงไดแยกเขตการปกครองออกเปนตําบลอีกตําบลหนึ่ง  คือตําบลนาบัว   

ทําเลท่ีตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้งอยูเลขท่ี 111 หมูท่ี 17 บานนาสม ตําบลเฉนียง อําเภอเมืองสุรินทร  

จังหวัดสุรินทร  เปน 1 ใน 20  ตําบลในเขตอําเภอเมืองสุรินทร  อยูหางจากตัวอําเภอ  8  กิโลเมตร ตั้งอยูคาพิกัดท่ี

ละติจูด N 14°48'19.61"    ลองติจูด  E 103°28'7.30"   มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยูติดกับทองถ่ินใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลนอกเมือง ,ตําบลคอโค ,อําเภอเมืองสุรินทร  

                        จังหวัดสุรินทร  

ทิศใต              ติดตอกับตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร   

                ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร   

ทิศตะวันออก    ติดตอกับตําบลนอกเมือง ,ตําบลเทนมีย อําเภอเมืองสุรินทร  

จังหวัดสุรินทร 

      ทิศตะวันตก     ติดตอกับตําบลตระแสง  ,ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร  

                               จังหวัดสุรินทร  

เนื้อท่ี 

            มีเนื้อท่ีท้ังหมด  65.119  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  40,679.375  ไร 

จํานวนประชากร    ท้ังสิ้น 11,080  คน  

                        ท่ีมา : ศูนยขอมูลทะเบียนราษฎร 

 

ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

 พ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลเฉนียง มีลักษณะท่ีตั้งสวนใหญเปนชุมชนชนบท  มีหมูท่ี 13 หมูท่ี 

18และหมูท่ี  ๒๐ เปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประกอบอาชีพรับจางเปนหลัก  รองลงมาประกอบอาชีพทํานา วางเวน

จากฤดูกาลทํานา  ประชาชนวัยแรงงานสวนใหญ  จะเขาไปทํางานในเมืองหลวงและเมืองใหญ       

 ขอมูลดานการเกษตร 

  ประกอบอาชีพทํานาในเขตชลประทาน  จํานวน  1,320  ไร นอกเขตชลประทาน  17,460  ไร 

 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

   -  มีหนองน้ํา จํานวน  37  แหง 

   -  มีสระน้ํา  จํานวน  29  แหง 

   -  มีลําหวย  จํานวน  2  แหง 

 



๒ 
 
 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน  น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 

   -  มีระบบน้ําประปาภูมิภาคและระบบประปาหมูบาน 

 

 

 

 

ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 - ประชาชนในตาํบลเฉนียง   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  12  แหง  คือ 

   

ชื่อวัด ท่ีตั้งหมูท่ี บาน 

1.วัดบานเฉนียง 1 เฉนียง 

2.วัดปราสาทศิลาราม 4 ปราสาท 

3.วัดจันทราราม(วัดโคกจะ) 8 ถนน 

4.วัดบานกรอน 9 กรอน 

5.วัดปาแสงอรุณวนาราม 10 สกร็อม 

6.วัดโคกบัวไรย 12 กะทม 

7.วัดปามุนียประชาราษฎร 14 ตาน็วง 

8.วัดนาสม 15 ระไซร 

9.วัดบานละเอาะกะทมพัฒนา 18 ละเอาะ 

10.วัดราชวิถี 19 โคกเพชร 

11.ศูนยปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร 18 ละเอาะ 

12.สํานกัสงฆปาหนองจบก 12 * ไมไดข้ึนทะเบียน 

 

 ประเพณแีละงานประจําป 

   -ตําบลเฉนียงมีประเพณีโบราณและงานประจําปดั่งเดิมท่ียังคงสืบทอดกันมาสูรุนปจจุบัน 

ไดแก              งานวันสารท, งานแซนโฎนตา , งานกวนขาวทิพย มีประเพณีแหเทียนเขาพรรษา, ,ประเพณีลอย

กระทง 

 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 

   - ภูมิปญญาดานดนตรี มโหรี,จักสาน,หมอยา,หมอเปา 

   - ภาษาถ่ิน  พูดภาษาเขมร 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 น้ํา 

   - อางเก็บน้ําหวยเสนง 
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 ปาไม 

   - ปากระทม , ปาทําเลเลี้ยงสัตวโคกบัว , ปาทําเลเลี้ยงสัตวโคกเพชร,ปาหวยราช 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลเฉนียง เปนพ้ืนท่ีนาและพ้ืนท่ีไร ซ่ึงจะอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3, 10 ,11 และหมูท่ี 14 

สวนทางทิศใตและทิศตะวันออกมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 160 เมตร และจะลาดต่ําลงมาบริเวณตอนลาง 

และทิศเหนือของตําบลมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 เมตรตามลําดับ ลักษณะพ้ืนนี่เปนลูกคลื่นลอนตื้น

ถึงลูกคลื่นลอนลาด จากลักษณะพ้ืนท่ีดังกลาวทําใหฤดูฝนเกิดน้ําปาไหลมาจากทางทิศใตและทิศตะวันออกลงสูอาง

เก็บน้ําหวยเสนงและบางบริเวณน้ําจะทวมขัง เชน หมูท่ี 1 ,6 และ 9 ในบางปจะทวมถึง 2 ครั้ง 

 

 

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

 ตําบลเฉนียง  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุม 

เขตรอน  สภาพอากาศโดยท่ัวไปรอนอบอาวและแหงแลง  มีฤดู  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอน  ฤดูฝนและฤดูหนาว 

1.4  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 

 ตําบลเฉนียงมีแหลงน้ําธรรมชาติอยูหลายแหงเกือบทุกหมูบาน  เชนหนองกรอนของหมูท่ี  9 

หนองตราดของหมูท่ี  7  หนองละเบิกของหมูท่ี  11  และหนองละลมของหมูท่ี  12  เปนตน  หนองน้ําสวนใหญ

สามารถเก็บกักน้ําไวสําหรับอุปโภค  บริโภคไดตลอดท้ังปเกือบทุกป   นอกจากนั้นยังมีหนองน้ําขนาดเล็กอีกมาก

กระจายอยูเกือบทุกหมูบาน  หนองน้ําเหลานี้สวนมากมีลักษณะตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ําไวไดตลอดป   

  นอกจากหนองน้ําท่ีกระจายตัวอยูในหมูบานตางๆ ดังกลาวแลว  ยังมีลําหวยซ่ึงเปนแหลงน้ํา

ธรรมชาติท่ีไหลผานพ้ืนท่ีตําบลเฉนียงอีก  2  สายคือ 

  1. หวยเสนง  เปนลําน้ําท่ีไหลมาจากเขตอําเภอปราสาทไหลผานหมูท่ี    16  12  5    14  และหมูท่ี  

4  แลวไหลลงอางเก็บน้ําหวยเสนง   หลังจากนั้นจะไหลออกจากอางเก็บน้ําหวยเสนงทางประตูระบายน้ําไปตาม

แนวทางลําหวยเสนงตอไป  ซ่ึงจะผานพ้ืนท่ีของหมูท่ี  2  8  13  9  และหมูท่ี  20  ตามลําดับ 

  2.  หวยอําปล  เปนลําหวยขนาดเล็กไหลมาจากตําบลนาบัวแลวเขาเขตหมูท่ี 10   7  และหมูท่ี 15  

แลวไหลลงหวยสวายกองในเขตตําบลตระแสงและหวยสวายกองจะไหลลงหวยเสนงในเขตตําบลคอโค ตอไป   

ปจจุบันลําหวยอําปลถูกราษฎรขางเคียงบุกรุก  จนทําใหสภาพถูกเปลี่ยนไปมาก 

  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  

                 1)  ฝาย              7 แหง   

                 2)  บอน้ําตื้น  11       แหง  

        3)  ประปาหมูบาน 10       แหง  
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  4)  อางเก็บน้ําหวยเสนง     1       แหง            

  อางเก็บน้ําหวยเสนงเปนแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญตอจังหวัดสุรินทรมาก  ท้ังนี้เนื่องจากใชประโยชน

ไดหลายดาน เชน  ดานการเกษตร  การประปา  และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  อางเก็บน้ําหวยเสนงมีความจุน้ํา

ประมาณ  20,022,500  ลูกบาศกเมตร  การสงน้ําเพ่ือการเกษตรจะมีคลองสงน้ําสายใหญ  2  สาย  คือ 

  1. คลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  สงน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีตําบลเฉนียง  คอโคและตําบลตระ

แสง 

  2. คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา  สงน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีตําบลนอกเมือง  แกใหญและตําบล  

ทาสวาง 

พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีสามารถรับน้ําชลประทานจากอางเก็บน้ําหวยเสนงมีท้ังหมดประมาณ  50,000  ไร 

โดยมีพ้ืนท่ีรับน้ําท่ีอยูในเขตตําบลเฉนียงประมาณ  3,508  ไร หรือประมาณ  12  เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ัง

ตําบล  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีในเขตหมูท่ี  2  8  13  9  และหมูท่ี 20   คลองสงน้ําในเขตตําบลเฉนียงมีคลองซอยท้ังหมด  8  

คลองซอย  ดังนี้ 

  คลองซอยท่ี  1  พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ  212  ไร 

  คลองซอยท่ี  2  พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ  315  ไร 

  คลองซอยท่ี  3  พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ  266  ไร 

  คลองซอยท่ี  4  พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 1,363  ไร 

  คลองซอยท่ี  5  พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 384  ไร 

  คลองซอยท่ี  6 พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 420 ไร 

  คลองซอยท่ี  7 พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ  268 ไร 

  คลองซอยท่ี  8  พ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ  110 ไร 

 

1.6  ลักษณะของไมและปาไม 

 ปาในพ้ืนท่ีตําบลเฉนียง ไดแก  ปากระทม , ปาทําเลเลี้ยงสัตวโคกบัว , ปาทําเลเลี้ยงสัตวโคกเพชร 

 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

เขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนหมูบาน  20  หมู  ดังนี้ 

  หมูท่ี  1  บานเฉนียง   หมูท่ี  2 บานทําเนียบ 

         หมูท่ี  3  บานตามีย   หมูท่ี  4 บานปราสาท 

         หมูท่ี  5  บานสก็วน   หมูท่ี  6 บานตาแก 

         หมูท่ี  7  บานหวยราช   หมูท่ี  8 บานถนน 

         หมูท่ี  9  บานกรอน   หมูท่ี  10  บานสกร็อม 

         หมูท่ี  11  บานละเบิก   หมูท่ี  12  บานกะทม 

        หมูท่ี  13  บานหนองเตา   หมูท่ี  14  บานตาน็วง 
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        หมูท่ี  15  บานระไซร            หมูท่ี  16  บานตาอํา 

                  หมูท่ี  17  บานนาสม                 หมูท่ี  18  บานละเอาะ 

                 หมูท่ี  19  บานโคกเพชร                 หมูท่ี  20  บานกรอนเหนือ  

3.  สภาพทางสังคม 

     การศึกษา 

 1)  ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  4  แหง  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง 

จํานวน

นักเรียน

(คน) 

หมายเหตุ 

1 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวัดบาน

เฉนียง 

หมูท่ี 1 55 ถายโอนจากกรมการ

ศาสนา 

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาอํา หมูท่ี 16 14 ถายโอนจากกรมพัฒนา

ชุมชน 

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกะทม หมูท่ี 12 34 รับโอนจากชุมชนหมู 12 

4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสม หมูท่ี 15 26  

 

ท่ีมา :  ขอมูลจาก กองการศึกษาฯ   

 

 

 

 

 

  

 2)  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  6   แหง   ดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 

1 ร.ร.บานนาสม (วิไลราษฎรศึกษา) หมูท่ี 15 84 อนุบาล – ป.6 

2 ร.ร.ราชวิถี (ประสาทราษฎรบํารุง) หมูท่ี 19 124 อนุบาล – ป.6 

3 ร.ร.พรหมประสาทราษฎรนุกูล หมูท่ี 4 194 อนุบาล – ม.3 

4 ร.ร.บานกะทม (รวนวิทยา) หมูท่ี 12 137 อนุบาล – ป.6 

5 ร.ร.บานสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) หมูท่ี 10 37 อนุบาล – ป.6 

6 ร.ร.บานหนองเตา หมูท่ี 13 35 อนุบาล – ป.6 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกองการศึกษาฯ  ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน 2559 
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การสังคมสงเคราะห 

องคการบริหารสวนตําบลเฉนียงไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

 1.  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ใหกับผูสูงอายุแบบข้ันบันได   จํานวน  1,618  คน  

ผูพิการ  จํานวน  330 คน  และผูปวยเอดส จํานวน  13  ราย   

2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3.  สงเคราะหครอบครัวผูยากไร  ผูดอยโอกาส โดยการกอสรางและซอมแซมท่ีอยูอาศัย 

4.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉนียง     1   แหง   

การคมนาคมขนสง 

  การคมนาคมสําหรับการสัญจร  ภายในตําบล ระหวางตําบลนั้น มีบริการรถโดยสารประจําทางวิ่ง

ผานตลอดทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 214 และ 226 ซ่ึงผานภายในแตละตําบลทําใหสะดวก ในการเดินทางเขาสู

เขตเทศบาลเมืองสุรินทร โดยมีบริการรถวิ่ง 2 สาย รถโดยสารขนาดเล็กประจําตําบล บริการวิ่งระหวางตําบล หมูบาน 

ตลอดเทศบาลเมืองสุรินทร โดยมีจุดจอดรับสงผูโดยสารอยูท่ีตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร  นอกจากนี้ยังมี

รถจักรยานยนตรับจางบริการวิ่งภายในหมูบาน 

การไฟฟา  

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  อบต. จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  

ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี   

การประปา 

 - มีการใชน้ําประปาภูมิภาค คือหมูท่ี 2,7,8,9,10,13,17,18,19,20                   

- ระบบประปาหมูบาน คือหมูท่ี 1,3,5,6,7,12,14,15  

โทรศัพท 

 - ไมมีโทรศัพทสาธารณะ  

ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ ครุภัณฑ 

 - ใชบริการไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงของไปรษณียจังหวัดสุรินทร 

 

 

 

5.  ระบบเศรษฐกิจ 

 การเกษตร 

   -  มีการทําการเกษตรกรรม - ทํานา  จํานวน  1,891  คน 

   -  มีการทําการเกษตรกรรม - ทําไร   จํานวน  2  คน 
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   -  มีการทําการเกษตรกรรม – ทําสวน  จํานวน  3  คน 

   ท่ีมา: ขอมูลจากขอมูล จปฐ.ป 2560 

การประมง 

   -  มีการทําเกษตรกรรม –ประมง   จํานวน  17  คน 

   ท่ีมา: ขอมูลจากขอมูล จปฐ.ป 2560 

การปศุสัตว 

   - การประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ปศุสัตว  จํานวน  2  คน 

   ท่ีมา: ขอมูลจากขอมูล จปฐ.ป 2560 

การบริการ 

   1. ปมน้ํามัน    3 แหง 

    2. รานอาหาร/สวนอาหารขนาดใหญ 7 แหง  

     3.  โรงแรม/รีสอรท   8 แหง 

   ท่ีมา: งานจัดเก็บรายได อบต.เฉนียง 

การทองเท่ียว 

   - มีแหลงทองเท่ียวคือ  อางเก็บน้ําหวยเสนง 

อุตสาหกรรม 

   1. มีโรงสีขนาดใหญ     5  แหง 

   2.  มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร    1  แหง 

   ท่ีมา: งานจัดเก็บรายได อบต.เฉนียง 
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การพาณิชย  พ้ืนท่ีตําบลเฉนียง  มีรานจําหนายสินคา  และสถานประกอบกิจการอ่ืนๆ  รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ กิจการ ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

1 รานคา 106 105 90 

2 โรงสี 14 16 14 

3 สถานีบริการน้ํามัน 4 4 4 

4 สถานีบริการแกส 1 1 1 

5 ตูน้ํามันหยอดเหรียญ 2 2 1 

6 โรงอัดแกส 1 1 1 

7 รานซอมรถยนต/ประดับยนต 14 11 16 

8 รานซอมจักรยานยนต 4 6 6 

9 โรงแรม/รีสอรท 8 8 9 

10 รานเสริมสวย 4 4 4 

11 โรงผลิตน้ําแข็ง 1 1 1 

12 โรงผลิตน้ําดื่ม - 1 1 

13 เสารับ – สงสัญญาณโทรศัพท 5 10 10 

14 รานอาหาร 15 14 13 

15 รานเกมส/อินเตอรเน็ต 2 1 1 

16 รานจําหนายรถยนต/รถไถ 5 5 5 

17 รานทําปาย 1 1 1 

18 รานรับซ้ือของเกา/พลาสติกเกา 4 4 3 

19 มหาวิทยาลัยเอกชน 1 1 1 

20 รานทําเหล็กดัด/หลังคา 5 5 6 

21 รานวัสดุกอสราง 3 3 3 

22 รานขนสงสินคา 1 1 1 

23 โรงงานแปรรูปผัก/ผลไม 1 1 1 

24 โรงอัดปุย 1 1 - 
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25 โรงผสมปูนซีเมนต 2 2 3 

26 โรงผลิตอาหารสัตว 1 1 1 

27 รานจําหนายยาง 1 1 1 

รวม 207 211 198 

 

กลุมอาชีพ  ตางๆมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อกลุม หมูท่ี/ชื่อหมูบาน ประธานกลุม จํานวน

สมาชิก 

1.กลุมรักสัตว ม.1 บานเฉนียง นางอรพิน  กะมุติรา 16  คน 

2.กลุมสตรีทอผา ม.1 บานเฉนียง นางบัวลอย  จงอุนกลาง 15  คน 

3.กลุมแมคาหาบแรแผงลอยฯ ม.2 บานทําเนียบ นางจันทรา  เรืองเกษม 11  คน 

4.กลุมจําหนายโซฟาไม ม.2 บานทําเนียบ นายวรรณ  โทนเอ่ียม 10 คน 

5.กลุมเกษตรกาวหนาบานทําเนยีบ ม.2 บานทําเนียบ นายโสภณ  เงางาม 11  คน 

6.กลุมเลี้ยงสุกร ม.3 บานตามีย นางสาวทองเพลิน  อนุเคราะห   5  คน 

7.กลุมเลี้ยงสุกรกลุม 2 ม.3 บานตามีย นางเสมือน  เรืองสุขสุด   5 คน 

8.กลุมเกษตรผสมผสาน 5 ม.3 บานตามีย นางสมถวิล  พาหา   4 คน 

9.กลุมเกษตรผสมผสาน 3 ม.3 บานตามีย นางยืน  กังวาฬ   5  คน 

10.กลุมเกษตรผสมผสาน 4 ม.3 บานตามีย นางราวี  ลวงลายทอง   5  คน 

11.กลุมสงเสริมอาชีพ  ม.4 ม.4 บานปราสาท นายถวัลย  แหลมทอง 17  คน 

12.กลุมปลูกพืชผักสวนครัว ม.5 บานสก็วน นางวันทนา  ถึงด ี 13  คน 

13.กลุมสงเสริมอาชีพทอผา ม.5 บานสก็วน นางสาวเนิน  สายแกว 26  คน 

14.กลุมเลี้ยงสุกรบานสก็วน ม.5 บานสก็วน นางอําไพ  เกิดเหลี่ยม 13  คน 

15. กลุมรักษสัตว ม.6 บานตาแก นางสุนทรา  งามมาก 15  คน 

16.กลุมบํารุงธรรมชาต ิ ม.6 บานตาแก นางวันดี  เรืองสุข   8  คน 

17.กลุมสตรีทอผาบานตาแก ม.6 บานตาแก นางประนอม  สปุงปรัส 10  คน 

18.กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ม.8 บานถนน นางทัศนีย  งามแฉลม 26  คน 

19.กลุมเพาะพันธุปลา ม.8 บานถนน นางอารีย  ชโลธร 35  คน 

20.กลุมผูเลี้ยงไกไข ม.8 บานถนน นางแสงดาว  ลายใน 20  คน 

21.กลุมเลี้ยงสัตว ม.10 บานสกร็อม นายลม  แปรตวน 77  คน 

22.กลุมเกษตรอินทรียเขมแข็ง ม.10 บานสกร็อม นางศิริพงษ  ประสานด ี   5  คน 

23.กลุมเพาะเห็ดฟางโรงเรือน ม.10 ม.10 บานสกร็อม นางรวย  วรดี   5  คน 

24.กลุมรานคาสหกรณชุมชน ม.11 บานละเบิก นายสวัสดิ์  รัศมี 43 คน 
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25.กลุมทอผาไหมพ้ืนบานโคกบัวไรย ม.12 บานกะทม นางประยงค  เทพรําพึง 15  คน 

26.กลุมเลี้ยงสุกร ม.12 บานกะทม นางบุปผา  งามทรัพย 13  คน 

27.กลุมเกษตรผูเลี้ยงสุกร ม.12 บานกะทม นางสาวพิมพจันทร  ประทุม

ทอง 

47  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกลุม หมูท่ี/ชื่อหมูบาน ประธานกลุม จํานวน

สมาชิก 

28.กลุมเลี้ยงเปดเทศบานกะทม ม.12 บานกะทม นางสุเพชร  เพวงศ 11  คน 

29.กลุมทําขนมทองมวนสมุนไพร ม.12 บานกะทม นางนลินทิพย  สอนภิลา   8  คน 

30.กลุมเพาะเลี้ยงสัตวและเกษตร

อินทรีย 

ม.13  บานหนองเตา นายวิโภค  รอบคอบ 11  คน 

31. กลุมคาขายบานหนองเตา ม.13  บานหนองเตา นางสาวพรรณทิพา  ผองแกว 20  คน 

32.กลุมปลูกยางพาราและมัน

สําปะหลัง 

ม.14  บานตาน็วง นายธีระพงษ  กมลบูรณ 23  คน 

33.กลุมเกษตรทํานา ม.15 บานระไซร นายละเอียด  เขากลา 17  คน 

34.กลุมประดิษฐดอกไมจากเศษวัสด ุ ม.15 บานระไซร นางสาวสํารวน  เขากลา 9  คน 

35.กลุมอาหารโปรตีนเพ่ือสุขภาพ ม.15 บานระไซร นายชะนาน  วัณูประภัม 6  คน 

36.กลุมผูเลี้ยงสุกรบานตาอํา ม.16 บานตาอํา นายวิสันต  สุตลาวด ี 28  คน 

37.กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ม.17 บานนาสม นายสมชาย  สบายดี 14  คน 

38.กลุมปลูกพืชสวนครัว ม.17 บานนาสม นางสุเพียบ  ดวนด ี 22  คน 

39.กลุมเพาะเลี้ยงปลาคุมละเอาะ ม.18 บานละเอาะ นายเบิด  กลาหาญ  8  คน 

40.กลุมคาขายรายยอย ม.18 บานละเอาะ นางสาวสมจิต  ขอขันกลาง 6  คน 

41.กลุมเพาะเลี้ยงปลาปอยปนรวั ม.18 บานละเอาะ นางสาวจุไรวรรณ  ล้ําเลิศ 8  คน 

42.กลุมเลี้ยงโค -กระบือ ม.20 บานกรอนเหนือ ด.ต.ชาญชัย  สมคิด 20  คน 

43.กลุมสงเสริมการผลิตอาหาร

โปรตีน 

ม.20 บานกรอนเหนือ นางอุดม  บัวศรี 10  คน 
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แรงงาน 

 ประกอบอาชีพรับจางจํานวน  3,097  คน 

   ท่ีมา: ขอมูลจากขอมูล จปฐ.ป 2561 

 

 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน  น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 

   -  มีระบบน้ําประปาภูมิภาคและระบบประปาหมูบาน   
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บทท่ี 2 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

ท่ีมีความสอดคลองกับแผนสงเสริมการทองเท่ียว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด  3 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน       

      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

       ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม           

               1.1 แผนงาน  การเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปลูกหญา

แฝก

เฉลิม

พระ

เกียรติ 

เพ่ืออนุรักษ

ทรัพยากรดินและ

น้ํา 

พ้ืนท่ี 1 

ไร 

 10,000 (60:15,000) 

(59:15,000) (58:15,000)  

 10,000 

(60:15,000) 

(59:15,000) 

(58:15,000)  

 10,000 

(60:15,000) 

(59:15,000) 

(58:15,000)  

 10,000 

(60:15,000) 

(59:15,000) 

(58:15,000)  

1 ไร ประชาชน

ไดรับ

ประโยชน

จากหญา

แฝกชวย

รักษาหนา

ดิน 

สํานักปลัด 
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2 กิจกรรม

ปลูก

ตนไม 

เพ่ืออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ปลูก

ตนไมตาม

สถานท่ี

สาธารณะ 

 100,000 (60:100,000) 

(59:100,000) (58:100,000)  

 100,000 

(60:100,000) 

(59:100,000) 

(58:100,000)  

 100,000 

(60:100,000) 

(59:100,000) 

(58:100,000)  

 100,000 

(60:100,000) 

(59:100,000) 

(58:100,000)  

1 

กิจกรรม 

ประชาชน

มีสวนรวม

อนุรักษ

ทรัพยากร

ธรรม ชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

           

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

          4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

               1.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 รณงคการคัด

แยกขยะ 

เพ่ือให

ประชาชน

รูจักการแยก

ขยะและลด

ปริมาณขยะ 

ปละ  1  ครั้ง  25,000 

(60:30,000) 

(59:30,000) 

(58:30,000)  

 25,000 

(60:20,300) 

(59:20,300) 

(58:20,300)  

 25,000 

(60:20,300) 

(59:20,300) 

(58:20,300)  

 25,000 

(60:20,300) 

(59:20,300) 

(58:20,300)  

1  ครั้ง ปริมาณขยะ

ในชุมชนลดลง 

สํานักปลัด 
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     ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค       

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค            

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี           

             1.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ควบคุม

ปองกัน

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน 

20  หมู       -   20,000    20,000    20,000  จํานวนครั้ง

ในการเกิด

อุบัติเหตุ

ลดลง 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

สํานักปลัด 

2 จัดซ้ือกระ

โคง/ไฟ

กระพริบ

ทางแยก 

เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน 

20  หมู       -   70,000    70,000    70,000  จํานวน

กระจกท่ีติด 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

สํานักปลัด 

3 ติดตั้งกลอง

วงจรปด

ถนนสาย

หลักเขาหมู

ท่ี 15 บาน

ระไซร 

เพ่ือสรางความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

4  จุด       -       -   50,000    50,000  กลองวงจร

ปด 

ชีวิตและ

ทรัพยสินมี

ความ

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 
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4 ติดตั้ง

กลอง

วงจรปด 

(CCTV)  

ม.16 

เพ่ือสราง

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

4  จุด       -       -   50,000    50,000  กลอง

วงจรปด 

ชีวิตและ

ทรัพยสินมี

ความ

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

5 จัด

กิจกรรม

วัน  อป

พร.  

แหงชาติ 

เพ่ือระลึกถึง

การจัดตั้ง  

อปพร.  และ

สรางขวัญ

กําลังใจใหแก

สมาชิก  อป

พร. 

จัด

กิจกรรม  

วัน  อป

พร. 

แหงชาติ

วันท่ี  

22  

มีนาคม  

ของทุกป 

 30,000 

(60:30,000) 

(59:30,000) 

(58:30,000)  

 30,000 

(60:30,000) 

(59:30,000) 

(58:30,000)  

 30,000 

(60:30,000) 

(59:30,000) 

(58:30,000)  

 30,000 

(60:30,000) 

(59:30,000) 

(58:30,000)  

โครงการ/

กิจกรรม 

อปพร. มี

ขวัญกําลังใจ

ในการ

ปฏบิัติงาน 

สํานักปลัด 



16 
 
6 รณรงค

ปองกัน

และลด

อุบัติเหตุ

ทางถนน

ในชวง

เทศกาล

สําคัญ 

เพ่ือรณรงค

ใหประชาชน

มีจิตสํานึก  

มีวินัยจราจร  

ปองกันและ

ลดอุบัติเหตุ 

พ้ืนท่ี

ตําบล

เฉนียง 

 70,000 

(60:70,000) 

(59:70,000) 

(58:70,000)  

 70,000 

(60:70,000) 

(59:70,000) 

(58:70,000)  

 70,000 

(60:70,000) 

(59:70,000) 

(58:70,000)  

 70,000 

(60:70,000) 

(59:70,000) 

(58:70,000)  

2  ครั้ง ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

ภายในชุมชน  

เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

7 ฝกซอม

แผนการ

ปองกัน

และ

บรรเทา

สาธารณ

ภัย 

เพ่ือสงเสริม

การ

ปฏิบัติงาน

ดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

1  ครั้ง  30,000 

(60:20,000) 

(59:20,000) 

(58:20,000)  

 30,000 

(60:20,000) 

(59:20,000) 

(58:20,000)  

 30,000 

(60:20,000) 

(59:20,000) 

(58:20,000)  

 30,000 

(60:20,000) 

(59:20,000) 

(58:20,000)  

1  ครั้ง การ

ปฏิบัติงาน

ดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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8 ฝกอบรม

เตรียม

ความ

พรอม

การ

ปองกัน

และ

บรรเทา  

สาธารณ

ภัย 

เพ่ือสงเสริม

การ

ปฏิบัติงาน

ดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

100 คน  50,000 

(60:350,000) 

(59:350,000) 

(58:350,000)  

 50,000 

(60:350,00

0) 

(59:350,00

0) 

(58:350,00

0)  

 50,000 

(60:350,000) 

(59:350,000) 

(58:350,000)  

 50,000 

(60:350,000) 

(59:350,000) 

(58:350,000)  

1  ครั้ง การ

ปฏิบัติงาน

ดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

9 ฝกอบรม

จัดตั้ง     

อปพร. 

เพ่ือเพ่ิม

จํานวน

สมาชิก อป

พร. ในการ

ปฏิบัติงานให

มากข้ึน 

        -       -       - 1  ครั้ง สมาชิก    

อปพร.  มี

ศักยภาพ ใน

การ

ปฏิบัติงาน

เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 
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บทที่ 3 

แผนสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 

 

กิจกรรม 

 

 

ระยะเวลา 

 

สถานท่ีดําเนินการ 

 

ลักษณะการดําเนินงาน 

 

1. กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

ตามโครงการอาหารปลอดภัย ดําเนินการเปนประจําทุก

ป ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนเฉนียง เพ่ือให

นักทองเท่ียวและผูบริโภคมีความปลอดภัย 

ตามปฎิทินแผนระยะเวลา

ดําเนินงาน ประจําเดือน 

เมษายน ของทุกป 

 

 

รานคา แผงลอยในเขตพ้ืนท่ีอางเก็บ

ชลประทานหวยเสนง และในเขต

พ้ืนท่ีตําบลเฉนียง 

มีการจัดกิจกรรม ประกวดประกอบ

อาหาร/การตรวจรานอาหาร /การมอบใบ

เกียรติบัตร 

2. กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา ตามปปฎิทิน วัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลเฉนียง กองการศึกษาฯ 

3. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ตามปปฏิทิน อางเก็บน้ําหวยเสนง/อบต.เฉนียง กองการศึกษาฯ 

4.  เผยแพรประชาสัมพันธสถานท่ีสําคัญ แหลง

ทองเท่ียว/ กิจกรรมการทองเท่ียว /วันสําคัญทางศาสนา 

ประเพณีตางๆ  

 เปนประจําท้ังป  

 

ลงเว็บไซต อบต.เฉนียง Facebook 

กลุมLine ทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนองคการบริหารสวน

เฉนียง 

5.  สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

งบประมาณ 2562 ปากะทม  บานละเอาะ ม.18 ราษฎรไดมีสวนหยอม สวนสาธารณะ

พักผอนออกกําลังกาย และเปนแหลง

ทองเท่ียว 

6.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการใหแกประชาชนเพ่ือ

ความปลอดภัยและ 

ตามปปฏิทิน/หนังสือขอ

ความรวมมือจากกรมฯ 

ณ จุดบริการอางเก็บน้ําหวยเสนง/

ถนนสายหลัก สุรินทร-ปราสาท 

สรางความเชื่อม่ันและวามปลอดภัย 
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ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

7.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการใหแกประชาชนเพ่ือ

ความปลอดภัยและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

ตามปปฏิทิน/หนังสือขอ

ความรวมมือจากกรม 

ณ จุดบริการอางเก็บน้ําหวยเสนง/

ถนนสายหลักสุรินทร-ปราสาท 

สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัย 

8.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เปนประจําท้ังป อบต.เฉนียง เปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร 
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บทที่ 4 

ขอมูลแหลงทองเที่ยว/สถานที่พัก/รานอาหาร 

        4.1 แหลงทองเท่ียว 

 

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

 

 

ท่ีตั้ง 

 

จุดเดน 

 

ภาพถายแนะนํา 

 

1. โครงการชลประทานอางเก็บน้ําหวย

เสนง 

  

 

เขตชลประทานสุรินทร ตําบลเฉนี

ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

 

บรรยากาศดี มีจุดชมวิว ทิวทัศนสวยงาม 

รานอาหารสะอาด อาหารรสชาติ องคการ

บริหารสวนตําบลเฉนียงไดจัดโครงการ

อาหารสะอาดในการตรวจสอบคุณภาพ 

ผูประกอบการ และอาหารเปนประจําทุกป 

 

2.  วัดปราสาทศิลาราม บานปราสาท หมูท่ี4 ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

เปนวัดเกาแกท่ีมีความสําคัญ และสวยงาม  

 
3. ทิวสนทายหวย/ทุงดอกหญาหิมะ(เกิด

ในหนาแลง) ทายอางเก็บน้ําหวยเสนง 

บานปราสาท หมู4 ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

บรรยากาศดี มีจุดชมวิว ทิวทัศนสวยงาม 

เปนสถานท่ีถายรูป  
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4.  ศูนยปฎิบัติธรรมวัดกลาง 

 

บานละเอาะ หมู18 ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

 

เปนวัดท่ีสรางข้ึนใหม บรรยากาศโดยรอบมี

ความสวยงาม พระพุทธรูปขนาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

5. วิสาหกิจชุมชนหมูหลุม ไดรับรางวัล 

เกษตรดีเดน ดานปศุสัตว 

  

 

บานกะทม หมูท่ี  12 ตําบลเฉนี

ยง อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 

 

การจัดการในกลุมเลี้ยงหมู และมีการแปร

รูปหมูครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

6. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง/หมูบาน

กองทุนแมของแผนดิน 

บานสก็วน หมูท่ี5 ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

หมูบานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง    

 

 

 

 

7.สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ปากะทม  หมู 18 บานละเอาะ 

ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 

เปนแหลงพักผอน หยอนใจ สถานท่ีขาย

สินคาในชุมชน 

 

ดําเนินการในปงบประมาณ 2562 
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 4.2  สถานท่ีพัก 

 

สถานท่ีพัก 

 

 

ท่ีตั้ง 

 

เบอรโทร 

 

หมายเหตุ 

 

1.สวนปารีสอรท 

  

 

134  หมู 13 ตําบลเฉนียง อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.044-558616 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 

2.เจาสัวรีสอรท 

 

254  หมู 13 ตําบลเฉนียง อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.044-518421 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 

 

 

3. ครูนอยรีสอรท 164 หมู 18 ตําบลเฉนียง อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร 

 

โทร.089-7031991 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 

4.  โรงแรมเกษมการเดนท 277 หมู 18 ตําบลเฉนียง อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.0896255777 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 

5. เภตรารีสอรท 428  หมู  18 ตําบลเฉนียง อําเภอ โทร.093-4813685 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 
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เมือง จังหวัดสุรินทร 

6.ปกปองรีสอรท 10/3 หมู 10 ตําบลเฉนียง อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.081-3113327 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 

7.ภัสราเกสเฮาส หมู 7 บานหวยราช ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.087-1383127 ขอมูลท่ัวไปทางเว็บไซต 
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       4.3 ขอมูลรานอาหาร 

สถานท่ีพัก ท่ีตั้ง เบอรโทร ภาพถายแนะนํา 

1.สวนปารีสอรท 

  

 

134  หมู 13  บานหนองเตา ตําบล

เฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.044-558616  

 

 

 

2.รานอาหารชายน้ํา 

 

80  หมู 1บานเฉนียง ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.044-143044  

 

 

3. รานอาหารใบเฟนร 119 หมู 1บานเฉนียง ตําบลเฉนียง  โทร.086-2608558  

 

4.  รานรัตนาปลาเผา 55 หมู 2 บานทําเนียบ ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.  

 

 

5.รานอาหารไทย-ลาว 273 หมู 18 บานละเอาะ ตําบลเฉนี

ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.085-4905707 - 

6.รานสมตําสายฝน 3 หมู 7 บานหวยราช ตําบลเฉนียง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.085-0160217  

- 
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7.รานอาหารโขงเจียม 242 หมู 18 บานละเอาะ ตําบลเฉนี

ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

โทร.- - 

8. รานอาหารแผงลอย ในเขตชลประทาน

หวยเสนง 

เขตชลประทาน หมู2 บานทําเนียบ 

ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 

โทร.-  
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมแผนการทองเท่ียว 

 เห็นชอบ     ไมเห็นชอบ  เพราะ....................................................... 

 

 

   ลงชื่อ..................................................................... 

      (นายเดล  เกษอินทร) 

        ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนสงเสริมการทองเท่ียว 

 

 

ความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 

 

เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ  เพราะ.............................................................................. 

 

   ลงชื่อ...................................................................... 

           (นายธานี  ใจเอก) 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 

 

ความเห็นของผูบริหาร 

 เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ  เพราะ................................................................................ 

 

 

   ลงชื่อ........................................................................... 

           (นายเดล  เกษอินทร) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง
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	หมู่ที่  9  บ้านกรอน   หมู่ที่  10  บ้านสกร็อม

