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ค าน า 

 
การจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 – 2563 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าเสาเป็นการจัดท าแผนระยะสั้น ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2559   โดยจัดท าตามขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน        
มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  
วิสัยทัศน์อ าเภอ  โดยการน าเอาข้อมูลจากการส ารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา น ามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 – 2563 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หาก
ด าเนินงานไปตามแนวทางที่ก าหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่าง
แท้จริง  เพ่ือให้ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพ้ืนฐานของ
การประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ เป็นเขตการปกครอง อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันตกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 85 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป อบต.ขนาด
กลาง ได้รับการแต่งตั้งเป็น อบต.เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ มีพ้ืนที่โดยประมาณ 54,375 ไร่ 87 ตารางกิโลเมตร (เขต อบต.
ส าราญใต้ ประมาณ 148.55 ตารางกิโลเมตร 32 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลส าราญ  อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลค าสร้างเที่ยง  อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองช้าง  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขื่อนล าปาว อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต าบลล าพันชาด อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 
ด้านการศึกษา 

        เขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง และ
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัด สพฐ ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา 
1.   โรงเรียนบ้านโคกส าราญวิทยา 
2.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 
3.  โรงเรียนบ้านค าหุ่งราษฎรบ ารุง 
4.  โรงเรียนท่าช้างประชารัฐ 
5.  โรงเรียนบ้านเขื่อนภูมิพล 

โรงเรียนขยายโอกาส 
1. โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
2. โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 
          ต าบลส าราญใต้ มีพ้ืนที่กว้างและอุสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการท าไร่  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกมันส าปะหลัง  ปลูกอ้อย  และในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราในบาง
พ้ืนที่  ประชากรในเขตต าบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย ยางพารา 

การปศุศัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัว เรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ย ง
ไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

 

 

  

 

1 



 

 

2.  ด้านการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

 จ านวนหมู่บ้าน   
   ต าบลส าราญใต้แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 หมู่บ้าน ได้แก่ 

          หมู่ที่ 1    บ้านโคกส าราญ 
          หมู่ที่ 2    บ้านหนองแสง 
          หมู่ที่ 3    บ้านหนองแสงใหม่ 
          หมู่ที่ 4    บ้านค าเขื่อนแก้วเหนือ 
          หมู่ที่ 5    บ้านกุดแห่ 
          หมู่ที่ 6    บ้านค าหุ่ง 
          หมู่ที่ 7    บ้านหนองกุงน้อย 
          หมู่ที่ 8    บ้านท่าช้าง 
          หมู่ที่ 9    บ้านหนงกุงน้อย 
          หมู่ที่ 10  บ้านโพนทอง 
          หมู่ที่ 11  บ้านค าป่าหวาย 
          หมู่ที่ 12  บ้านค าอุดม 
          หมู่ที่ 13  บ้านหนองไผ่ 
          หมู่ที่ 14  บ้านหนองแสงใต้ 
          หมู่ที่ 15  บ้านโนนศาลาทอง 
          หมู่ที่ 16  บ้านค าเขื่อนแก้ว 
          หมู่ที่ 17  บ้านหนองแสงเหนือ 
          หมู่ที่ 18  บ้านโนนหนองไฮ 
          หมู่ที่ 19  บ้านโนนทัน 
          หมู่ที่ 20  บ้านสันติสุข 

3.  ประชากร 
          ประชากรในต าบลส าราญใต้มีจ านวนทั้งสิ้น   8 ,916 คน   แยกเป็นชายจ านวน   4 ,505 คน 
หญิง  4,411 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,357  ครัวเรือน 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลังคนเรือน) 

1 บ้านโคกส าราญ 248 240 488 126 
2 บ้านหนองแสง 320 343 663  172 
3 บ้านหนองแสงใหม่ 171 162 333 92 
4 บ้านค าเขื่อนแก้ว 132 147 279 75 
5 บ้านกุดแห่ 565 509 1,074 243 
6 บ้านค าหุ่ง 187 193 380 93 
7 บ้านหนองกุงน้อย 442 463 905 255 
8 บ้านท่าช้าง 88 94 182 44 
9 บ้านหนองกุงน้อย 389 396 785 200 
10 บ้านโพนทอง 276 278 554 165 
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11 บ้านค าป่าหวาย 144 117 261 63 
12 บ้านค าอุดม 233 221 454 149 
13 บ้านหนองไผ่ 152 131 283 80 
14 บ้านหนองแสงใต้ 114 115 229 54 
15 บ้านโนนศาลาทอง 145 150 295 76 
16 บ้านค าเขื่อนแก้วเหนือ 78 76 154 64 
17 บ้านหนองแสงเหนือ 244 198 442 118 
18 บ้านโนนหนองไฮ 176 202 378 101 
19 บ้านโนนทัน 138 120 258 01 
20 บ้านสันติสุข 263 256 519 116 
 รวมทั้งสิ้น 4,505 4,411 8,916 2,357 

 

                                                                     (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
  

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 ด้านการศึกษา 
  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง  
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน             
2 แห่ง ดังนี้ 

 

โรงเรียน 
นักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ระดับประถมศึกษา 

1. โรงเรียนบ้านกุดแห่ 
2. โรงเรียนบ้านค าหุ่งราษฎรบ ารุง 
3. โรงเรียนท่าช้างประชารัฐ 

โรงเรียนขยายโอกาส  
1. โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
2. โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 

 
73 
19 
14 
 

96 
87 

 
56 
13 
6 
 

103 
80 

 
129 
32 
20 
 

199 
167 

รวม 289 258 547 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศกธรรมาราม 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแห่ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศาลาทอง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุ 

 
39 
21 
29 
18 

 
46 
21 
41 
14 

 
85 
42 
70 
32 

รวม 104 119 229 

                                                                 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 
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 4.2 สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลของรัฐขนาด 50 เตียง จ านวน  - แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2 แห่ง 
 - สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน  1 แห่ง 
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  1 แห่ง 
 - หน่วย อสม.    จ านวน  20 แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - สถานีต ารวจ    จ านวน  1 แห่ง 
  - สถานีดับเพลิง    จ านวน  - แห่ง 
  - หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน  จ านวน  1 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง   

 (1)  การคมนาคมสัญจร (ถนน) 
    ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จ านวน   5   สาย   

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -     สาย   
                     ราดยาง จ านวน     5 สาย   

                   ลูกรัง จ านวน     - สาย   

                ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน   1   สาย  
       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -  สาย   
                     ราดยาง จ านวน     1  สาย   

                   ลูกรัง จ านวน     -  สาย   

                ถนน สปก./ถนนเศรษฐกิจ จ านวน     45      สาย 
      สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -   สาย   
                     ราดยาง จ านวน     -   สาย   

                   ลูกรัง จ านวน    45   สาย   

                ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ จ านวน   160   สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต     จ านวน    73   สาย   
      ราดยาง จ านวน      -   สาย   

                  ลูกรัง   จ านวน    87   สาย   
 

 5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัจจุบันในเขต

ต าบลส าราญใต้มีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 
(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,357   หลังคาเรือน 

  (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   20  หมู่บ้าน ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตหมู่บ้าน 
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 5.3 การประปา 
 ในเขตต าบลส าราญใต้ มีกิจการประปาเป็นของต าบลเอง จ านวน 11 แห่ง และกิจการ

ประปาของชนชุม จ านวน 9 แห่ง สามารถให้บริการได้ เกือบครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100  ปัจจุบัน
ประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    2,357   หลังคาเรือน 

 5.4 การโทรคมนาคม 
   ในเขตต าบลส าราญใต้ มีการให้บริการด้านโทรคมนาคม ดังนี้ 
   - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (ท่ีท าการย่อย)  จ านวน    1 แห่ง 
   - โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน    - แห่ง 
   - หอกระจายข่าวหมู่บ้าน   จ านวน    20 แห่ง  

6. ด้านเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ต าบลส าราญใต้ มีพ้ืนที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการท าไร่  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกมันส าปะหลัง  ปลูกอ้อย  และในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราใน
บางพ้ืนที่   
 

ประชากรในเขตต าบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย ยางพารา ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      70 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      13 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       9 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

6.2 การประมง 
  -  ในเขตต าบลมีการประมงในชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งน้ า  

6.3 การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
 

6.4 การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  4 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  2 แห่ง 

6.5 อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   5   แห่ง 

            -  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงน้ าแข็ง)   จ านวน  1  แห่ง 
            - จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงน้ าดื่มขนาดเล็ก)   จ านวน   2   แห่ง 
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 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ 
  -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จ านวน  8  แห่ง   
  -  สถานีบริการน้ ามันขนาดกลาง  จ านวน  2  แห่ง  
  -  สถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่  จ านวน  1  แห่ง 
  -  สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน  2  แห่ง   
 -  ตลาดนัด จ านวน  3  แห่ง  
 -  ร้านค้าภายในชุมชน จ านวน  33  แห่ง 
  กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มเย็บผ้า 
 - กลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงโค  
  

 6.8 แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลส าราญใต้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าไร่ จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  95  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ท าเกษตรกรรม  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลส าราญใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี          
ศาสนสถานในเขตต าบลส าราญใต้ ดังนี้ 
 - วัด  จ านวน   16  แห่ง  ได้แก่ 

   1.   วัดสะอาดชัยศรี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  1 
   2. วัดประชาสามัคคีทรงธรรม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  2 

   3.   วัดบูรพารามบ้านหนองแสง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  3, 17 
   4.   วัดป่านาแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  4 
   5.   วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  5 
   6. วัดท่าช้างวนาราม  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  8 
   7.   วัดสะอาดโพธ์ชัย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  6 
   8.    วัดอโศกธรรมาราม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  10 
   9. วัดหนองยอป่าหวาย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  11 
   10.  วัดบ้านค าอุดม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  12 
   11.  วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  13 
   12.  วัดธรรมโฆษิตาราม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  14 
   13.  วัดป่าบ้านหนองแสง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  14 
   14.  วัดโพธิ์ไฮ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  18 
   15.  วัดสว่างคงคา ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  19 
   16. วัดประจักรธรรมภาวนาราม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  20 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
  - ประเพณีท าบุญวันสถาปนา อบต.  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
  - ประเพณีบุญเดือนสี่    ประมาณเดือน มีนาคม 
  - ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
  - ประเพณีบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน พฤษภาคม 
  - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม /ตุลาคม 
  - ประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัย  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลส าราญใต้ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการผลิต
เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ใช้ในครัวเรือน วิธีการทอเสื้อจากต้นกก 

ภาษาถ่ิน  คือ ภาษาอีสาน  

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ข้าวเกรียบฟักทองกลุ่มบ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 1 
  - ปลาร้าบองบ้านค าอุดม หมู่ที่ 12 
  - ปลาแปรรูปกลุ่มบ้านค าเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 16 
  - เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
  - เสื่อที่ทอจากต้นกก 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากใต้ดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งต้องใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเขื่อนล าปาวไม่สามารถใช้ดื่มได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตต าบลไม่มีป่าไม้ 
8.3 ภูเขา  ในเขตต าบลไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนแห้งแล้ง  น้ าใต้ดินก็ไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้
ในการอุปโภค-บริโภคได้ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  และมีการจัดท า
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ฯลฯ   
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ส่วนที่ 2 

แผนผังองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้                        
มีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ด าเนินงาน และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. การจัดท ายุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. การจัดประชุม  การฝึกอบรม  ในโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น 
5. การร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนา  และ   การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. การร่วมกันจัดตั้งชุมชนใน  “โครงการบ้านเมืองน่าอยู”่ 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลส าราญใต ้

คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วยต าบล (40 คน) 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสามีศูนย์อ านวยการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินของประชาชน  ดังนี้ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  รถยนต์ดับเพลิง  2 คัน 
-  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่  9 คน 

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
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ส่วนที่ 3 
แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ 

ต าบลส าราญใต้   อ าเภอสามชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2563 

 
 

กิจกรรม 
 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  มกราคม ที่ว่าการอ าเภอสามชัย  
2. ประเพณีบุญเดือนสี่  มีนาคม – เมษายน ทุกหมู่บ้าน  
3. ประเพณีวันสงกรานต์ เมษายน ทุกหมู่บ้าน  
4. ประเพณีบุญบั้งไฟ   พฤษภาคม ทุกหมู่บ้าน  
5. ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  กรกฎาคม/ตุลาคม ทุกหมู่บ้าน  
6. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี ทุกหมู่บ้าน  
7. ประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัย พฤศจิกายน สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ 

สามชัย 
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