




 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบล 

--------------------------------- 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
เทศบาลต าบลส าราญ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองยโสธร   

ห่างจากอ าเภอเมืองยโสธรไปตามทางหลวง  หมายเลข  23  (ถนนแจ้งสนิท  สายยโสธร – ร้อยเอ็ด )  เป็น
ระยะทาง  9  กิโลเมตร 

1.2 เนื้อที ่
เทศบาลต าบลส าราญ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  32.90  ตารางกิโลเมตร  หรือ  20,562  ไร่ 

1.3 อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลดู่ทุ่งและต าบลขั้นไดใหญ่        อ าเภอเมืองยโสธร 
ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลทุ่งนางโอกและต าบลน้ าค าใหญ่ อ าเภอเมืองยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลค้อเหนือ   อ าเภอเมืองยโสธร 
ทิศใต้  ติดต่อเทศบาลเมืองยโสธร  และอ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  มี 

แม่น้ าล าชีไหลผ่านเป็นแนวเขตแบ่งแยกระหว่างอ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  กับต าบลส าราญ  
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าชีมีบางส่วนเป็นที่ราบสลับกับท่ีดอน 
เอียงจากด้านเหนือลงใต้  พ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การท าไร่ท านา  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ  ได้แก่แม่น้ าชี  
และล าห้วยสันป่าตอง 

1.5 ภูมิอากาศ 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  มีนาคม         -    เมษายน 
-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  พฤษภาคม     -    กันยายน 
-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม         -     กุมภาพันธ์ 
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2.ด้านการเมือง  การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  ในเขตเทศบาลต าบลส าราญ  มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

-   บ้านส าราญ            หมู่ที่  1  
-   บ้านส าราญ             หมู่ที่  2 
-   บ้านบ่อ              หมู่ที่  3 
-   บ้านหัวค า     หมู่ที่  4 
-   บ้านเชียงหวาง    หมู่ที่  5 
-   บ้านหนองนางตุ้ม   หมู่ที่  6 
-   บ้านสว่าง    หมู่ที่  7 
-   บ้านบาก    หมู่ที่  8 
-   บ้านเชียงหวาง   หมู่ที่  9 
-   บ้านบ่อ      หมู่ที่  10 
-   บ้านบาก            หมู่ที่   11 

 2.2  การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งของเทศบาลต าบลส าราญ  แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง    ประกอบด้วย  

- เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบด้วย   
บ้านส าราญ  หมู่ที่ 1 
บ้านส าราญ  หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อ  หมู่ที่  3 
บ้านบ่อ  หมู่ที่  10  
บ้านบาก หมู่ที่  11 

 
- เขตเลือกตั้งท่ี  2 

บ้านหัวค า  หมู่ที่  4 
บ้านเชียงหวาง  หมู่ที่  5 
บ้านหนองนางตุ้ม  หมู่ที่  6 
บ้านสว่าง หมู่ที่  7 
บ้านบาก  หมู่ที่ 8 
บ้านเชียงหวาง  หมู่ที่ 9 
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3. ประชากร 
มีประชากร  ทั้งสิ้น   7,544  คน  แยกเป็นชาย   3,693  คน  หญิง   3,851  คน  มีจ านวน   

3,664 ครัวเรือน  (ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และผู้น าหมู่บ้าน  :  กรกฎาคม  2561) 
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนและประชากรเทศบาลต าบลส าราญ 
 

ล าดับ 
ที ่

หมู่ 
ที ่

  
 บ้าน  

จ านวน 
ครัวเรือน 

 
ประชากร 

 
รวม 

ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ส าราญ 
ส าราญ 
บ่อ 
หัวค า 
เชียงหวาง 
หนองนางตุ้ม 
สว่าง 
บาก 
เชียงหวาง 
บ่อ 
บาก 

536 
962 
263 
137 
211 
170 
274 
159 
213 
465 
274 

480 
528 
285 
255 
287 
271 
432 
218 
407 
259 
271 

536 
529 
301 
272 
331 
267 
455 
252 
361 
292 
255 

1,016 
1,057 
586 
527 
618 
538 
887 
470 
768 
551 
526 

รวม 3,664 3,693 3,851 7,544 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
ข้อมูลทางด้านการศึกษา 
 -  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในวัด  จ านวน     5      แห่ง 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน      1       แห่ง 
 -  โรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน(เอกชน) จ านวน     2  แห่ง 

   -  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน     5    แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน     -    แห่ง 

 -  วิทยาลัยอาชีวศึกษา   จ านวน     2    แห่ง 
 -  วิทยาลัยชุมชนยโสธร   จ านวน     1    แห่ง 
 -  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   จ านวน     1  แห่ง 
 -  ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองยโสธร 

จ านวน       1     แห่ง 
 -   ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร   

จ านวน       1     แห่ง 
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4.2  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง จ านวน  -   แห่ง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2   แห่ง 

  -  สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน  2   แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  4  แห่ง 
  - อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   100  % 
4.3   ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  99.80  %   ศาสนาอื่น  ๆ    0.20  %   
สถาบัน และองค์กรทางศาสนา ได้แก่ 

   -    วัด   จ านวน   7    แห่ง 
   -     ส านักสงฆ ์  จ านวน   4  แห่ง 
   -     โบสถ์   คริสต ์ จ านวน   -          แห่ง 
   -      มัสยิด  จ านวน   -          แห่ง 
   -     ศาลเจ้า  จ านวน   -          แห่ง 
   -     สถานธรรม  จ านวน   1  แห่ง 
4.4   ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

-  สถานีต ารวจ    จ านวน  -   แห่ง 
-  สถานีดับเพลิง    จ านวน  -   แห่ง 
-  หน่วยบริการต ารวจทางหลวงยโสธร  จ านวน  1 แห่ง 
-  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จ านวน     139      คน 

5.การบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคม 

ในปัจจุบันต าบลส าราญ มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัด 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี -ยโสธร-ร้อยเอ็ด และมีถนน
เชื่อมต่อระหว่างต าบลกับต าบลและระหว่างหมู่บ้านภายในต าบลอย่างทั่วถึงกัน ท าให้การคมนาคมติดต่อระหว่าง
ชุมชนติดต่อกันสะดวก แต่ถนนส่วนใหญ่ยังมีสภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นผิวจราจรช ารุด เขตทางคับแคบและเป็น
ถนนลูกรัง นับเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชนภายในต าบล ส่วนถนนภายในหมู่บ้านยังมีขนาดเล็ก 
สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต มีบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง      และยังคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง
สภาพถนนทุกสายให้ได้มาตรฐานต่อไป 

5.2 การไฟฟ้า 
ประชาชนในเขต เทศบาลต าบล  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน  แต่ยังมีความ 

ต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
5.3  การประปา 

-  ระบบประปาภายในหมู่บ้าน  จ านวน  8  แห่ง 
-  ระบบประปาส่วนภูมิภาค    จ านวน   4 หมู่บ้าน  
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5.4  โทรศัพท์ 
     -  มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  ในการติดต่อสื่อสารกันทุกครัวเรือน  ส่วนโทรศัพท์บ้านมี  

เฉพาะในส่วนของหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเช่นบ้านบ่อ บ้านส าราญ  
 

     5.5   ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-   มีร้านรับส่งพัสดุ วัสดุครุภัณฑ์     จ านวน  1    แห่ง 
 

6. สภาพทางเศรษฐกิจ 
6.1    อาชีพ 

ประชากรในต าบลส าราญ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  บางส่วนประกอบอาชีพท าสวน  
และพืชไร่  (บ้านหัวค า  หมู่ที่  4, บ้านหนองนางตุ้ม  หมู่ที่  6,  บ้านบาก หมู่ที่  8,หมู่ 11)  ด้านพาณิชยกรรม  
(บ้านส าราญ  หมู่ที่  1,2  บ้านบ่อ  หมู่ที่  3,10)         และประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม  
(บ้านสว่าง  หมู่ที่  7, บ้านบ่อ  หมู่ที่  3,10  และบ้านเชียงหวาง  5,9)  และประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง
(บ้านส าราญ หมู่ที่ 1,2 บ้านหัวค า หมู่ที่ 4 บ้านบาก หมู่ที่8,11 และบ้านบ่อ  หมู่ที่  10)           นอกจากนี้
ประชากรส่วนใหญ่เดินทางไปรับจ้างที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในช่วงหลังฤดูการเก็บเก่ียว     ซึ่งสามารถ
ท ารายได้ให้แก่ต าบลได้ส่วนหนึ่ง  แต่เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนของต าบลส าราญ  อยู่ในเขตผังเมืองรวมยโสธร   

ดังนั้นอาชีพหลักของประชากร  ได้แก่  เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม  โดยเฉพาะบริเวณ  
ถนนแจ้งสนิท  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23  )  จึงนับว่าเป็นเขตที่เจริญที่สุดและท ารายได้แก่ต าบลส าราญ 
 
      6.2   หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลส าราญ 

   - ธนาคาร    จ านวน   5        แห่ง 
 - โรงแรม    จ านวน    5         แห่ง 
 -  รีสอร์ท    จ านวน                       4        แห่ง 

   -  ปั๊มน้ ามัน และก๊าซ   จ านวน   5         แห่ง 
   -  โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน   1        แห่ง 
   -  โรงส ี    จ านวน   20       แห่ง 
   -  ร้านค้าชุมชน   จ านวน    86       แห่ง 
    -  ร้านซ่อมรถ    จ านวน   25       แห่ง 
   -  ศูนย์สาธิตการตลาด   จ านวน       2      แห่ง  
   -  บริษัท/ห้างร้าน   จ านวน    10      แห่ง  
   -  ตลาดสดชุมชน   จ านวน      1      แห่ง  
   -  ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่     จ านวน     1      แห่ง  

6.3    การอุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตด าเนินการ และประกอบการในเขต  เทศบาลต าบลส าราญ    จ านวน  1  
แห่ง 
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6.4    การท่องเที่ยว      มีสถานที่ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่ 
- หนองบุ่งค้า  บ้านบ่อหมู่ที่  3,10 -  หนองคอม  หมู่ 11 
-     สระใหญ่  บ้านส าราญหมู่ที่  2  -  หนองขี้เขียว หมู่ 11 
-     หนองหล่ม หมู่  1 

 
6.5 แหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์ 

ที่ แหล่งน้ า หมู่ที่ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ าที่ 
สร้างข้ึน 

มีน้ าตลอด
ปี 

มีน้ าไม่
ตลอดปี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

ล าน้ าชี 
ล าห้วยสันป่าตอง 
หนองหล่ม 
หนองบุ่งค้า 
หนองติ้ว 
หนองบักบุญ 
หนองขอน 
หนองหัวลิง 
หนองเข่ือง 
หนองสาปลา 
หนองข้ีเขียว 
สระใหญ่พัฒนา 
ฝายบ้านส าราญ 
ฝายหน้าศูนย์ฯ กศน. 
ฝายหนองเข่ือง 
ฝายหนองข้ีเขียว 

1,2,3,4,8,10,11 
1,2 
1 
3,10 
4 
6 
6 
7 
7 
9 
11 
2 
2 
5 
7 
11 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ๆ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ส าราญ  หมู่ที่   1     ต าบล    ส าราญ   อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ   
อ าเภอ เมือง         . จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  1       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   25 ครัวเรือน 
   100   ไร่   1,500   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 

ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
หมู่บ้าน/ชุมชน ส าราญ  หมู่ที่   2  ต าบล     ส าราญ     . อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ    
อ าเภอ เมือง         . จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  2       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       930     คน  ชาย       407       คน  หญิง        523             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        476         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,300                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   60 ครัวเรือน 
   632   ไร่   800   กก./ไร่    2,000     บาท/ไร่     8,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1  /  / 20 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1  /  / 10 
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร -ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล 
-ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
-ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 

ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

-หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

-หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ่อ  หมู่ที่   3     ต าบล  ส าราญ     . อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ     
อ าเภอ เมือง         . จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     บ่อ         หมู่ที ่  3       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบลส าราญ     
.อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       615     คน  ชาย       302       คน  หญิง        313              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        169         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,200                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   18 ครัวเรือน 
   300   ไร่   900   กก./ไร่    2,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
   ยางพารา      . 

  3   ครัวเรือน 
   20       ไร่    40    กก./ไร่   1,500    บาท/ไร่    1,800   บาท/ไร่ 

 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
 
หมู่บ้าน/ชุมชน หัวค า  หมู่ที่   4     ต าบล       ส าราญ                    .  
อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      อ าเภอ เมือง         .  
จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     หัวค า         หมู่ที ่  4       ต าบล      ส าราญ       อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบลส าราญ     
.อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 116 ครัวเรือน 
 348   ไร่   800   กก./ไร่    2,200     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  มะนาว     .   5   ครัวเรือน 
   3     ไร่   50    กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่    5,000  บาท/ไร่ 

สวน  พริก       .   8  ครัวเรือน 
  6      ไร่   200 กก./ไร่     1,000    บาท/ไร่   5,000     บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
   ยางพารา  . 

  39  ครัวเรือน 
   311    ไร่    30   กก./ไร่     2,500 บาท/ไร่      480  บาท/ไร่ 

 



 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)             
 

 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1  /  /  
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร  -ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 -ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
-ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
-ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 

ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 
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หมู่บ้าน/ชุมชน หนองนางตุ้ม  หมู่ที่   6  ต าบล       ส าราญ    . อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      
อ าเภอ เมือง         . จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน    หนองนางตุ้ม        หมู่ที ่  6   ต าบล   ส าราญ     อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบลส าราญ     .
อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       520     คน  ชาย      269       คน  หญิง      251              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        139         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
    15 ครัวเรือน 
    125     ไร่    500   กก./ไร่     3,000  บาท/ไร่    4,500   บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 115 ครัวเรือน 
  750  ไร่   350   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     3,150  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1 /  /   
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 2 /  /   
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 3  /  /  
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง จัดตั้งกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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หมู่บ้าน/ชุมชน   หมู่ที่   1     ต าบล       ส าราญ                    .  
อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      อ าเภอ เมือง         .  
จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  1       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   25 ครัวเรือน 
   100   ไร่   1,500   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
หมู่บ้าน/ชุมชน ส าราญ  หมู่ที่   1     ต าบล       ส าราญ                    .  
อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      อ าเภอ เมือง         .  
จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  1       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   25 ครัวเรือน 
   100   ไร่   1,500   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
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3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
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4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
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ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
หมู่บ้าน/ชุมชน ส าราญ  หมู่ที่   1     ต าบล       ส าราญ                    .  
อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      อ าเภอ เมือง         .  
จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  1       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
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ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   25 ครัวเรือน 
   100   ไร่   1,500   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
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4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 
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หมู่บ้าน/ชุมชน ส าราญ  หมู่ที่   1     ต าบล       ส าราญ                    .  
อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      อ าเภอ เมือง         .  
จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  1       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   25 ครัวเรือน 
   100   ไร่   1,500   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 
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2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
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6.2)                . 
6.3)                . 
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 
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หมู่บ้าน/ชุมชน ส าราญ  หมู่ที่   1     ต าบล       ส าราญ                    .  
อบต./เทศบาล   เทศบาลต าบลส าราญ      อ าเภอ เมือง         .  
จังหวัด       ยโสธร             .  

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ส าราญ         หมู่ที ่  1       ต าบล      ส าราญ              อบต./เทศบาล  เทศบาลต าบล
ส าราญ     .อ าเภอ     เมืองยโสธร          จังหวัด    ยโสธร                      . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,041     คน  ชาย       518       คน  หญิง        523              คน 
ครัวเรือนทั้งหมด        394         ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด          1,500                   ไร ่
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   25 ครัวเรือน 
   100   ไร่   1,500   กก./ไร่    3,000     บาท/ไร่     9,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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             ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่          กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน                    /  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
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 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  /  /   
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 
          เพียงพอ     ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ           100          ของทั้งหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 
           ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต้นทุนการเกษตรสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 

หาตลาดให้ประชาชนได้ท าการขาย
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเอง 
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10.  อ่ืนๆ การแก้ไขปัญหา 
1.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ต่างๆ  ผู้น า
ชุมชน  ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  ท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุมครองทางด้านสังคม  มีความเป็นกลางรับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 
2.อ านวยความสะดวก  ประสานงานให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3.ร่วมมือกับอ าเภอ เกาตรอ าเภอ   
 
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติ   ในพื้นที่ 

เนื่องด้วยต าบลส าราญมีพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพาณิชยกรรม  พื้นที่ถูกน าใช้  
ในกิจการทรัพยากรธรรมชาติจึงจะมีเฉพาะป่าชุมชนเป็นที่สาธารณะประโยชน์  และมีการดูดทรายในบางพื้นที่ของ
ล าน้ าชี 

5.2 มวลชนจัดตั้ง 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  1 รุ่น 120 คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  218 คน 
-  กลุ่มเยาวชน     จ านวน   110 คน 
-  สภาเด็กเยาวชน    จ านวน    33 คน  
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  139   คน  
-  เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย    จ านวน    12 คน  
-  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  จ านวน    10 คน 
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ส่วนที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
       ผลการพฒันาเทศบาลต าบลในปีที่ผ่านมา 

 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ได้ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.

2559 – 2561)  ของ เทศบาล ต าบลส าราญ  และภายใต้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559   

 ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมี
แผนงาน โครงการและกิจกรรมในแต่ละปีมีมาก แต่รายได้ที่ เทศบาลต าบลส าราญจัดเก็บได้      และ
ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้   รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้พอสมควร ดังนี้ 
 1.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
7 
 

8. 
 

9. 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5สายจากถนน คสล.(เดิม) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 จากบริเวณโรงสีข้าวชุมชน
หมู่บ้านไปถึงบริเวณบ้านนายเชื่อม ทองแก้ว 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนางนาง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายห า ศรี
วิเศษไปถึงบ้านนางพงษ์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านส าราญ หมู่ที่ 1 สายจากสามแยกข้างล าห้วยสัน
ป่าตองไปถึงนานางค าปุ้ย 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านหัวค า หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางสายทอง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
จากบริเวณบ้านนายสมัคร  โพธ์พิพัฒน์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านบาก  หมู่ที่ 11 สายจากบริเวณบ้านจ่าวิบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 สายจากถนน คสล.(เดิม) 

49,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

68,000 
 

100,000 
 

 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 

จ ำนวนเงิน 817,000  
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1.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 
 

23. 
 
 

24. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายสมดี  อาชญา
ทา 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านส าราญ  หมู่ที่ สายจากถนนแจ้งสนิทไปทางอู่
ซ่อมรถ ช.วิทย์การช่าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
บ้านหัวค า  หมู่ที่สายจากไร่นางสุพิศ  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเชียงหวาง หมู่ที่  9 
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สาย
จากดอนปู่ตา 
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนน บ้านหัวค า หมู่ที่ 4 
(สายจากสวนนายบุญเพ็ง) 
โครงการลงหินคลุกผิวจราจรถนน บ้านหนองนางตุ้ม  
หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.ท้ายหมู่บ้าน 
โครงดารขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหัวโยก 
จ านวน 9 บ่อ 
อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดยโสธรในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบ้านส าราญ หมู่2 
อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดยโสธรในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบ้านเชียงหวาง  หมู่ที่ 9 
อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดยโสธรในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบ้านบาก  หมู่ที่ 11 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองนางตุ้ม  
หมู่ที่ 6ในการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ 8 ใน
การขุดลอกรื้อท าความสะอาดร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ่อ หมู่ที่10 
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาต้านยาเสพติด 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

60,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

250,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ
ไม่ได้ 
ด าเนินการ 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
ไม่ได้ 
ด าเนินการ
โอนไป
โครงการอื่น
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
 
ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ ำนวนเงิน 2,260,000  
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1.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
25. 

 
 

26. 
 
 

27. 
 

28. 
 
 

29. 
 

30. 
 
 
 
 

31. 
 
 

32. 
 
 

33. 
 
 

34. 
 

35. 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5จากศาลากลางบ้านถึงบริเวณ
โรงสีชุมชน 
โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้าน
บาก  หมู่ที่ 8  จากหลังเมรุไปทางถนน คสล.ไปวัด
พระธาตุเก่า 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและฝาปิด (คสล.)
บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายนริศ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า(คสล.)และฝาปิดราง
ระบายน้ า บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 สายจาก
บริเวณบ้านนายอรุณ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า(คสล.)และฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านส าราญ หมู่ที่ 2 
โครงการขุดลอกคลองดินเพ่ือระบายน้ า บ้านเชียง
หวาง  หมู่ที่ 5 
 
 
 
โครงการตัดถนนและก่อสร้างรางระบายน้ า(คสล.)
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านบ่อ หมู่ที่ 10 บริเวณ
บ้านนายนริศ 
โครงการตัดถนนและก่อสร้างรางระบายน้ า(คสล.)
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณอู่
ซ่อมรถสมชายการช่าง 
โครงการตัดถนนและก่อสร้างรางระบายน้ า(คสล.)
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 สายจาก
บ้านนายประยงค์ 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.และติดตั้งบ่อพัก 
คสล.บ้านบาก หมู่ที่ 8 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด (คสล.)
บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 จากบ้านนายทองวัน โส
มาบุตรไปทางถนนแจ้งสนิท 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

20,000 
 
 
 
 

17,000 
 
 

17,000 
 
 

85,000 
 
 

200,000 
 

100,000 
 

 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

 

ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
  
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
โอน
เปลี่ยนแปล
งค าชี้แจง 
งปม.แก้ไข
ปริมาณงาน 
ด าเนินการ 
แล้ว 
 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 

จ ำนวนเงิน 939,000  



 

                                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) &  58

  
 

 
1.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

36. 
 

37. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองนางตุ้ม 
หมู่ที่ 6จากรางระบายน้ า(เดิม)-ถนนแจ้งสนิท 
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร บ้านบาก หมู่ที่ 8 

100,000 
 

50,000 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ ำนวนเงิน 150,000  

 
2.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจ 

ฐานราก 
ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

อุดหนุนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านบ่อ หมู่ที่ 10 
 
อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต าบลส าราญ 
 
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือการประกอบอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการเฝ้าระวังและก าจัดศัตรูในนาข้าว 
 
โครงการภูมิปัญญาไทยนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน 
 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเกษตรของเกษตรกรในต าบล
ส าราญ 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมู
หลุม) 
 

20,000 
 

30,000 
 

200,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

70,000 
 

40,000 
 

300,000 
 
 

15,000 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
 
กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้ 
ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว 

     
จ ำนวนเงิน 725,000  



 

                                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) &  58

  
 

 
2.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก (ต่อ) 

 
ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 
 

23. 
 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือน 
โครงการค่ายภาษาสู่อาเซียน 
 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานครู ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลส าราญ 
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศดว.       
ชัยมงคลบ้านส าราญ 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศดว.บ้าน
เชียงหวาง 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศดว.บ้าน
หนองนางตุ้ม 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศดว.บ้าน
บาก 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศดว.บ้าน
สว่าง 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหัว
ค า 
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์
เด็กเล็กในต าบล จ านวน 6 แห่งและโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

40,000 
 

30,000 
 

80,000 
 
 

20,000 
 

80,000 
 

229,600 
 

168,000 
 

100,800 
 

151,200 
 

140,000 
 

106,400 
 

1,005,280 
 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
โอนไป
โครงการอื่น 
 
โอนไป
โครงการอื่น 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 

จ ำนวนเงิน 2,191,280  
 



 

                                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) &  58

  
 

 
 
2.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
24. 

 
25. 

 
26. 

 
27. 

 
28. 

 
29. 

 
 

30. 
 

31. 
 

32. 
 

33. 
 

34. 
 
 

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก-ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลบ้านส าราญ 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านส าราญตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค าตาม
โครงการอาหารกลางวัน 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวางตามโครงการ 
อาหารกลางวัน 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค าตาม
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค าตาม
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค าตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวางตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านส าราญตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
โครงการปรับปรุงต่อเติมฝ้า เพดาน ศพด.วัดบ้าน
สว่าง 
 

100,000 
 

100,000 
 

252,000 
 

552,000 
 

440,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

20,000 
 

150,000 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว
ด าเนินการ
แล้ว 

จ ำนวนเงิน 1,724,000  
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) &  58

  
 

 
 
2.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
35. 

 
36. 

 
37. 

 
38. 

 
39. 

 
40. 

 
41. 

 
42. 

 
43. 

 
44. 

 
45. 

 
46. 

 
47. 

 
48. 

 
49. 

 

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ  
ศปส. อบต. ส าราญ 
โครงการประกวดชมรมสร้างสุขภาพ 
 
โครงการเทศบาลต าบลส าราญเมืองสะอาด 
 
โครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
 
โครงการดูแลสุขภาพและบุคลากรเบื้องต้นด้วยยา
สามัญประจ าบ้าน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 
โครงการเป็นหูเป็นตา 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้น าหมู่บ้าน 
 
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพประชาชน 
 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน ม.1 – ม.11 
อุดหนุนอ าเภอเมืองยโสธรตามโครงการบริจาค
โลหิตโยเสด็จพระราชกุศล 
โครงการแข่งขันกีฬาต าบลส าราญต้านยาเสพติด 
 
โครงการแข่งขันกีฬา ทต.สัมพันธ์ 
 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

150,000 
 

30,000 
 

180,000 
 

80,000 
 

50,000 
 

5,000 
 

50,000 
 

25,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

88,000 
 

5,000 
 

180,000 
 

50,000 
 

50,000 

กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
ด าเนินการ 
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 

จ ำนวนเงิน 1,073,000  



 

                                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) &  58

  
 

 
 
3.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 

 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 
 
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต าบลส าราญ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 

50,000 
 

15,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

57,000 
 

350,000 
 

52,000 
 

20,000 
 

58,000 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาลฯ 

ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้ 
ด าเนินการ
ไม่ได้ 
ด าเนินการ
ไม่ได้ 
ด าเนินการ
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 

จ ำนวนเงิน 642,000  
 

4.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 

 

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบล
ส าราญ 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ฉีด
วัคซีน โค กระบือ 

120,000 
 

120,000 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
กองส่งเสริมการเกษตรฯ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 

จ ำนวนเงิน 240,000  
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5.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

โครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
จัดซื้อถังขยะ 
 
ค่าจ้างเหมารังวัดที่สาธารณประโยชน์ใน
ต าบล 

20,000 
 

100,000 
 

50,000 

กองส่งเสริมการเกษตรฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
กองช่าง 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 

จ ำนวนเงิน 170,000  
 
 6.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

โครงการประเพณีลอยกระทงต าบลส าราญ 
 
โครงการวันครอบครัว 
 
อุดหนุนอ าเภอเมืองยโสธรโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ 
 
อุดหนุนกลุ่มร าวงชาวบ้าน บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 

120,000 
 

100,000 
 

6,000 
 

45,000 
 

20,000 

กองการศึกษาฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
 

จ ำนวนเงิน 291,000  
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 7.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 
 

จัดท าวารสารส าราญสัมพันธ์ 
 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน 
โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 
 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภพการ
บริหารจัดการของเทศบาลต าบลส าราญ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
 
ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 
 

60,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

250,000 
 

21,000 
 

7,900 
 

3,100 
 

20,000 
 

1,000,000 
 

21,000 
 

16,000 
 

4,300 
 

4,800 
 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองคลัง 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองช่าง 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองคลัง 
 
กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
โอนไป
โครงการอื่น 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ ำนวนเงิน 1,453,100  
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7.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
14. 

 
15. 

 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 
 

23. 
 

24. 
 

25. 
 

26. 
 
 

27. 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 
อุดหนุน อบต.เขื่องค า ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้าง ทต.ส าราญ 
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บ
ภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษี 
รถจักรยานยนต์ 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
 
โต๊ะท างานไม้เจ้าหน้าที่ 
 
โต๊ะท างานไม้ผู้บริหารรูปทรงตัวแอล 
 
โต๊ะท างานเคาเตอร์สูง 
 
ค่าชดใช้คืนให้กับอ าเภอเมืองยโสธร 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสาร
บรรณและการบริหารจัดการงานเอกสารส าหรับ
บุคลากร ทต.ส าราญ 
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

9,500 
 

15,000 
 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

52,000 
 

46,000 
 

15,800 
 

24,000 
 

32,000 
 

35,000 
 

156,700 
 

20,000 
 
 

30,000 
 

ส านักปลัดฯ 
 
กองคลัง 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
ส านักปลัดฯ 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ
แล้ว 
 
ไม่ได้ 
ด าเนินการ 
โอนไป
โครงการอื่น 
โอนไป
โครงการอื่น 
ไม่ได้ 
ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 
ด าเนินการ 
แล้ว 
ด าเนินการ 
แล้ว 
ด าเนินการ 
แล้ว 
ด าเนินการ 
แล้ว 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
โอนไป
โครงการอื่น 
 
โอนไป
โครงการอื่น 

จ ำนวนเงิน 516,000  
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   8.โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม 
 

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

2. 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

5,000 
 

20,000 
 

 

 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
ไม่ได้
ด าเนินการ 
 
 
 

จ ำนวนเงิน 25,000  
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 

ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  นโยบาย/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1.  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. รักษาความมั่นคง 
3. ลดความเหลื่อมล้้า 
4. การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
5. การสาธารณสุข 
6. เพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
7. ส่งเสริมบทบาทในประชาคมอาเซียน 
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
10. ธรรมาภิบาล 

THAILAND  ๔.๐ 
1.  เปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมเป็นการเกษตรสมัยใหม่ 
2. เปลี่ยนจาก traditional SMEs  เป็น smart Enterprise  และ Startup  ที่มีศักยภาพ 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Service  ไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่้าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
1.  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
4. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาสินค้า OTOP 
6. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
7. การได้รับบริการด้านการศึกษา  สาธารณสุข 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ 

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2.การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
6.การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาคการเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10.ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  นโยบาย/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(3)  1.พัฒนาภาคการเกษตร  

2.พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
3.พัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
5.พัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน 

 (7) 1.พัฒนาและยกระดับมาตรบานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบ
อ้านวยความสะดวกทางการค้า 
 (9) 1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน ยกระดับสู่นานาชาติสร้างมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริหารด้านการท่องเที่ยว 
  2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  
  3.พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น  
  เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 1.เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5  โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ.  
 2.มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 4.0  
 3.ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ)  ขยายตัวเ)ลี่ยไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 3  4  5  และ 6  ต่อปี ตามล้าดับ 
 4.เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนและพ้ืนที่
การท้าการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่ 
 5.ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่้ากว่า 3 ล้านล้านบากและอันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่้ากว่าอันดับที่ 30 
 6.สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 7.บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น  รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้า 
ผ่าน-เข้าออก ณ ด่านการค้าขายแดนส้าคัญท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ายทาง เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ 
1.เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานการเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
2.พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3.ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม  อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5.ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่

ต้นน้้า 
6.พัฒนาเมืองส้าคัญ 
7.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ตามศักยภาพของพ้ืนที่โดยไม่ส่งเสริมการ

ปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม  
2.สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ 
3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจ

ด้านตะวันออก-ตะวันตก 
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  อารยธรรมขอม วัฒนธรรมลุ่มน้้าโขงและ

สุขภาพ ยุคก่อนประวัติศาสตร์เชิงกีฬา ธรรมชาติ 
5.พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน

ช้างเชื่อม สปป.ลาว 
6.พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง  ระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
7.ส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
1.ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 
2.สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค 
3.เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
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แผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 ยุทธศาสตร์ 
1.การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2.การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โยการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือบ้านและบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวและเพ่ือเพ่ิมและการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  

3.สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ 

 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1.ผลิตข้าวหอมมะลิ ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้ปริมาณ

และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(ต้นน้้า) 
2.แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป(กลางน้้า) 
3.ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์(ปลายน้้า) 
4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
5.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  
6.บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
7.พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง  
8.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับการค้าชายแดน 
9.การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
10.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 1.ร้อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอ่ืนๆที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ต่อจ้านวนแปลงฟาร์มของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯเป้าหมาย 4 ปีร้อยละ 65 
 2.ร้อยละของจ้านวนสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ้านวนสินค้าเกษตรแปรรูป
ของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 80 
 3.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เป้าหมาย 4 ปีร้อยละ 10  
 4.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยวค่าเป้าหมายรวม 4ปี ร้อยละ 23  
 5.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนนักท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี  
 6.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 4 
ปีเฉลี่ยรวมไม่ต่้ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.จ้านวนผู้ประกอบการทั่วไปมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าชายแดนที่
เพ่ิมข้ึน ค่าเป้าหมาย 4 ปี 250 คน 
 8.จ้านวนยอดผู้ชมผ่านเว็บไซต์  ค่าเป้าหมาย 4 ปี 4,000 คน  
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 9.จ้านวนครั้งของการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการค้าชายแดนค่าเป้าหมาย 4 ปี 
4 ครั้ง 
 
 10.จ้านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท้าการค้าระหว่างประเทศต่อปี ค่า
เป้าหมาย 4 ปี 60 คน 
 11.จ้านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี ค่าเป้าหมาย 4 ปี 1,000 คน  
 12.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนของปีที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 8  
 
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร 
  ยุทธศาสตร์ 
 1.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน  
 2.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว  
 3.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน  
 4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  นโยบาย/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
 1.สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.ขยายพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเต็มศักยภาพ  
 3.เพ่ิมสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อมูลค่าการเกษตรอินทรีย์  
 4.เพ่ิมตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายในต่างประเทศ  
 5.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน  
 6.ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เกษตรสร้างสรรค์  
 7 .ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 
 8.ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง  
 9.เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 10.สร้าง พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดการ
เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน 
 11.ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
 12.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ  
 13.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 14.ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพลังงานทดแทน  
  เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 1.พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (40,000 ไร่)  
 2.จ้านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน(20 ชนิด)  
 3.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 16)  
 4.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 16)  
 5.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP(ร้อยละ 16) 
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 6.ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานขันพ้ืนฐาน
(ร้อยละ 95ต่อปี) 
 7.จ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล(เพ่ิมข้ึนนปีละ36 หมู่บ้าน/
รวม 144 หมู่บ้าน 
 8.ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี(ร้อยละ 95)  
 9.จ้านวน อปท.ที่ได้จัดค่าสวัสดิการและดูแลผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง(87 แห่ง)  
 10.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของจังหวัด(ร้อยละ 90 ต่อปี) 
 11.ร้อยละของจ้านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง(ร้อยละ 12)  
 12.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้(ร้อยละ 10)  
 13.จ้านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ(40,000 ไร่)  
 14.จ้านวนพื้นที่แหล่งน้้าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้้าเพิ่มขึ้น(20,000 ไร่)  
 15.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน(ร้อยละ 2) 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ 

“ส าราญเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  ชาวประชาเป็นสุข” 
พันธกิจการพัฒนา 

1.  พัฒนาด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม

พ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
3. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.  พัฒนาด้านสังคม  การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ มีดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
2. พัฒนาการสาธารณูปโภคและแหล่งน้้า 
3. พัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
2. พัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
4. พัฒนาการสาธารณสุข 
5. พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
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7. พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
       แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการส่งเสริมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
2. พัฒนาการจัดการที่สาธารณะประโยชน์ 

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา ทต.โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. พัฒนาการส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาคม และองค์กร 

ประชาชน 
8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 
1.   พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วน

หน้า 
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
๔. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ด้ารงอยู่สืบทอด

ตลอดไป 
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
๖. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
๗. การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเอง 
๘. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบ และรับรู้ข้อมูลการด้าเนินงานของ

เทศบาลต้าบลส้าราญ 
๑๐. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการ

มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
๑๑. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๑๒. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
๑๓. เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  
๑๔. ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน 
๑๕. ควบคุมมลภาวะ ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนหมู่บ้าน 
๑๖. ป้องกันและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
๑๗. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
๑๘. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๑๙. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
๒๐. ประชาชนมีงานท้า มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีพ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(GOALS) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(BASELINEDATE) 

เป้าหมาย (Targets) 
 

ปี61-64 
 

ปี 61 
 

ปี 62 
 

ปี 63 
 

ปี 64 

1.ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี  ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส้าเร็จ
ของประชาชนที่ได้รับ
การบริการสาธารณสุข 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ส่วนใหญ่มีสุขภาพด ี

100 60 20 10 10 

2.พัฒนาการจัดการศึกษา 
การกีฬา สาธารณสุข และ
สังคมเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชน
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งในด้านการศึกษา 
การสาธารณสุขและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในทุกๆด้าน ประกอบกัน มี
ประมาณร้อยละ 60 ของ
ประชาชนทั้งหมด 

100 80 90 95 100 

3.พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ถูกท้าลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกท้าลายมี
ประมาณร้อยละ 30ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ต้าบล 

20% 20% 15% 10% 5% 

4.ศิลปะ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้ารงอยู่สืบ
ทอดตลอดไป 
 

จ้านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ต้าบลส้าราญมีวิถีการ
ด้ารงชีวิตในอดีตที่น่าจะ
ฟื้นฟูและรักษาด้ารงอยู่
ต่อไป 

4 1 1 1 1 

5.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เกิดความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชน 

อัตราร้อยละความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

100 50 30 10 10 

6.การคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ทันสมัย ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั่วถึง  
ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้
มาตรฐาน 

ร้อยละของจ้านวน
หมู่บ้านที่มีการ
คมนาคมสะดวก ได้
มาตรฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
ครอบคลุมทั่วถึง 

หมู่บ้านที่มีการคมนาคม 
สะดวกได้มาตรฐานและการ
สาธารณูปโภคครอบคลุม
ทั่วถึงมีประมาณร้อยละ60
ของหมู่บ้านทั้งหมด 

100% 70% 80% 90% 100% 

7.การจัดตั้งเครือข่ายองค์กร
ภาคประชาชนเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา 

ร้อยละความเชื่อมโยง
กันของระบบเครือข่าย
องค์กรประชาชนและ
ร้อยละการร่วมท้า
กิจกรรมขององค์กร
ประชาชน 

การประสานงานระหว่าง
กลุ่มองค์กรประชาชนใน
ต้าบลยังมีค่อนข้างน้อย 

100 25 25 25 25 
 

8.ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีและด้าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละความส้าเร็จ
ของโครงการที่จัดท้า
ขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มอาชีพต่างๆในเขต
เทศบาลมีหนี้สินและการท้า
การเกษตรไม่ได้ผล 

100 40 30 20 10 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(GOALS) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(BASELINEDATE) 

เป้าหมาย (Targets) 
 

ปี61-64 
 

ปี 61 
 

ปี 62 
 

ปี 63 
 

ปี 64 

9.การบริหารงานด้วยความ
โปร่งใสให้ประชาชน
ตรวจสอบ และรับรู้ข้อมูล
การด้าเนินงานของเทศบาล
ต้าบลส้าราญ 

1.ร้อยละในการจัดท้า
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการท้างาน
ของผู้บริหาร 
2.ร้อยละในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานของ 
เทศบาลให้ประชาชน
ทราบ 

พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารก้าหนดสิทธิของ
ประชาชนในการรับทราบ
การท้างานของเทศบาลและ
กฏหมายยังให้อ้านาจกับ
ประชาชนในการตรวจสอบ
การท้างานด้วย 

100 100 100 100 100 
 

10.ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆมีความเข้าใจอันดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเกิดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและการ
พัฒนาจากทุกภาคส่วน 

1.ร้อยละของจ้านวน
ประชาชนที่มาใช้
บริการจากเทศบาล 
2.ร้อยละของผลการ
ด้าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.จ้านวนประชาชนที่มาใช้
บริการจากเทศบาลมีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ประมาณร้อยละ70ของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ทั้งหมด 
2.ผลการด้าเนินงานของ
เทศบาลที่มีประสิทธิภาพคิด
เป็นร้อยละ70 จากผลการ
ด้าเนินงานทั้งหมด 

100% 
 
 
 
 
 
100 

70% 
 
 
 
 
 
70 

80% 
 
 
 
 
 
80 

90% 
 
 
 
 
 
90 

100% 
 
 
 
 
 
100 
 
 

11.ประชาชนได้รับบริการที่
ดี สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของ
เทศบาล 

ประชาชนไม่ค่อยพอใจใน
การให้บริการที่ผ่านมาของ
เทศบาล 

100 100 100 100 100 
 

12.บุคลากรของเทศบาล
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมี
คุณธรรมจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของ
บุคลากร 

ประชาชนไม่ค่อยพอใจใน
การให้บริการที่ผ่านมาของ
เทศบาล 

100 100 100 100 100 
 

13.ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 

ร้อยละในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด้าเนินงานของ
เทศบาลให้ประชาชน
ทราบ 

พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารก้าหนดสิทธิของ
ประชาชนในการรับทราบ
การท้างานของเทศบาลและ
กฏหมายยังให้อ้านาจกับ
ประชาชนในการตรวจสอบ
การท้างานด้วย 

100 100 100 100 100 
 

14.ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จ้านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลส้าราญ มีวิถีการ
ด้าเนินชีวิตในอดีตที่น่าฟื้นฟู
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 1 1 1 1 
 

15.ควบคุมมลภาวะ ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อชุมชนหมู่บ้าน 
 

ร้อยละของพื้นที่ที่ไม่มี
ผลกระทบจาก
มลภาวะ 

ก้าลังเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง
ที่หนาแน่นท้าให้เกิด
มลภาวะที่ไม่ดี 

100 25 25 25 25 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(GOALS) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(BASELINEDATE) 

เป้าหมาย (Targets) 
 

ปี61-64 
 

ปี 61 
 

ปี 62 
 

ปี 63 
 

ปี 64 
 

16.ส่งเสริม ป้องกัน และให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดในเขต
เทศบาล 
 

จ้านวนครั้งในการ
จัดท้ากิจกรรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

ประชาชนในเขตเทศบาล
บางส่วนยังไม่ความรู้ในเร่ือง
ของยาเสพติดและโทษของ
ยาเสพติด 

5 2 1 1 1 
 

17.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตชุมชน 

อัตราการลดลงของ
ความเสียหายอันเกิด
จากสาธารณภัย 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลส่วนใหญ่เป็นภัยที่
เกิดขึ้นจากมนุษย์อุบัติเหตุ
บนถนน เผาฟางข้าว 

100 25 25 25 25 
 

18.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัติย์ 

จ้านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์
รวมทางจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งประเทศ 

10 3 3 2 2 
 

19.ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร และการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน 

ร้อยละของพื้นที่ในเขต
เทศบาลที่มีการ
ควบคุมอาคารและการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

เทศบาลประกาศใช้ พรบ.
ควบคุมอาคารและผังเมือง
เต็มพื้นที่เขตเทศบาล 

100 60 15 15 10 
 

20.ประชาชนมีงานท้า มี
อาชีพ และมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด้ารงชีพ 

ร้อยละของครัวเรือนที่
มีรายได้มากกว่า
รายจ่าย 

ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า
รายจ่ายมีร้อยละ 70ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

100 80 85 90 100 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นโยบายด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในส้านักงานเทศบาล  และประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลส้าราญมีความรู้ความเข้าใจ  ในการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข 

1.2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน 

1.3 บริหารงานแบบกระจายอ้านาจ  มอบหมายงานให้ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  โดยให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 บริหารงานแบบผู้รับใช้และให้บริการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  
กฎหมายให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 

1.5 บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ในเขตบริการของ
เทศบาลต้าบลส้าราญ 

1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของก้านัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้น้าชุมชน  ในการพัฒนา
งานหรือการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านและชุมชน 

1.7 ด้าเนินการจัดเก็บภาษีรายได้  ตามท่ีระเบียบกฎหมายก้าหนด  อย่างเป็นระบบ  
ถูกต้อง  ทั่วถึงและเป็นธรรม 

1.8 ประสานงบประมาณจากภาครัฐ  หรือองค์กรอื่นเพ่ือให้การพัฒนางานของเทศบาล
ต้าบลส้าราญเกิดความคล่องตัว  สนองต่อความต้องการของประชาชน 

2.  นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 สร้างหรือปรับปรุง  ถนนทางสัญจร  ตามสภาพการใช้งานตามความจ้าเป็น  หรือ

ความต้องการของประขาชน 
2.2 ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา  สาธารณะอย่างทั่วถึงเพียงพอ  โดยค้านึงถึง

ประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน เป็นหลักในการด้าเนินงาน 
2.3 จัดท้าหรือปรับปรุงระบบการระบายน้้า  ตามถนนสายต่างๆที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ระบายน้้าในหมู่บ้านหรือชุมชน 
2.4 สร้างหรือปรับปรุง  สวนสาธารณะ  ที่ออกก้าลังกาย  ที่พักผ่อนหย่อนใจ  ในหมู่บ้าน

หรือชุมชนที่มีความพร้อม 
3. นโยบายด้านสาธารณสุข  และสภาพสิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถเข้าถึงบริการ  ด้าน
สาธารณสุข ของรัฐได้รวดเร็ว  เน้นการดูแลเป็นพิเศษส้าหรับผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้พิการ 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  ทุกแห่งใน
เขตเทศบาลต้าบลส้าราญ 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม.ทุกหมู่บ้าน  ประสานงบประมาณจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุข  พัฒนากลุ่ม  อสม.ให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการบริการ
ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับประชาชน 
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3.4 จัดหารถขนขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ  ปรับปรุงระบบการเก็บขยะมูลฝอย  ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เน้นความสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค  ให้กับประชาชน 

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ(แอโรบิค)ในกลุ่มองค์กรประชาชน
และกลุ่มเยาวชน 

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานของตลาดสดให้เป็นสถานที่  สะอาด ถูกสุขอนามัย  
ปลอดภัยต่อประชาชน  ผู้มาใช้บริการ   

3.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  ควบคุม  ยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ  ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

3.8 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการสร้างจิตส้านึก  ความตระหนักของ
ประชาชนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

3.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้ทดแทน  และรักษาสภาพแวดล้อม  
อันเป็นการช่วยสมดุลทางธรรมชาติ 

4. นโยบายด้านสังคม  การพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิต 
4.1 จัดการหรือปรับปรุง  ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการให้

มีความรวดเร็ว  ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.2 ด้าเนินการป้องกัน  แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  อาชญากรรมและยาเสพติด  ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเอง 

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของกลุ่ม อปพร.  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือน้าไปใช้ในการบริการประชาชน  
ตลอดจนการสร้างขวัญก้าลังใจในการท้างานให้กับกลุ่ม อปพร. 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  นันทนาการของกลุ่มองค์กร  ประชาชนและ
เยาวชน 

4.5 ส่งเสริมสนับสนุน  อาชีพการเกษตรประสานงบประมาณ  หรือให้ความร่วมมือ
หน่วยงานด้านการเกษตร  เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตรให้กับประชาชน 

4.6 สร้างหรือปรับปรุงคลองส่งน้้าตามความเหมาะสม  ที่จ้าเป็นต่อการท้าการเกษตรเพื่อ
ด้ารงชีพและเสริมรายได้ให้กับประชาชน 

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการสูบน้้าท้านาปรัง  ตามความเหมาะสม  ที่จ้าเป็นต่อการท้า
การเกษตรเพ่ือด้ารงชีพและเสริมรายได้ให้กับประชาชน 

4.8 สร้างหรือปรับปรุง  พนังก้ันน้้าเพื่อประโยชน์  ทางด้านการเกษตร  หรือด้านอ่ืนที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

4.9 ส่งเสริมสนับสนุนงานของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพให้มีความรู้  ความเข้าใจในอาชีพ
ของกลุ่มตลอดจนการศึกษาดูงาน  เพื่อน้ามาพัฒนางานให้มีคุณภาพ  

4.10 ส่งเสริมสนับสนุน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือกลุ่มศิลปินพ้ืนบ้านเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  ที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่ 
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5. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  
5.1 ส่งเสริมสนับสนุน  การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และการจัด

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุน  ทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน  ด้อยโอกาสให้ได้รับเพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจครอบครัวของประชาชน 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน  ให้เด็กได้ดื่มนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ  ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  นันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ประถมศึกษา 
5.5 ส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชากร  

ให้เข้าสู่สังคมอาเซียน  ในปี  พ.ศ. 2558 
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันวิชาการ  หรือพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม  ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา 
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของวัด  และส้านักสงฆ์  ประสานงบประมาณจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นในการพัฒนากิจกรรมทางศาสนา 
5.8 ส่งเสริมสนับสนุน  งานหรือกิจกรรมด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ในการจัดงาน

เทศกาลต่างๆท่ีชาวต้าบลส้าราญจัดร่วมกัน 
 



แบบ  ผ. 07

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

     1.1.  พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 137 64,019,500 137 64,019,500 137 64,019,500 137 64,019,500 548 256,078,000

     1.2.  พัฒนาการสาธารณูปโภคและแหล่งน้้า 148 75,890,000 148 75,890,000 148 75,890,000 148 75,890,000 444 303,560,000

     1.3.  พัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

รวม 286       140,009,500  286       140,009,500  286       140,009,500  286       140,009,500  1,144     560,038,000       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

      2.1.  พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 28 5,400,000

      2.2.  พัฒนางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 12 10,160,000 12 10,160,000 12 10,160,000 12 10,160,000 48 40,640,000

      2.3.  พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 26 3,276,000 26 3,276,000 26 3,276,000 26 3,276,000 104 13,104,000

      2.4.  พัฒนาการสาธารณสุข 14 2,440,000 14 2,440,000 14 2,440,000 14 2,440,000 56 9,760,000

      2.5. พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 210,000 2 210,000 2 210,000 2 210,000 8 840,000

      2.6 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 16 840,000

      2.7 พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 1,600,000 6 1,600,000 6 1,600,000 6 1,600,000 24 6,400,000

รวม 71        19,246,000  71        19,246,000  71        19,246,000  71        19,246,000  284       76,984,000       

แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) & 73  

ปี 2563

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561  ถึง พ.ศ.2564 )
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร
รวม 4 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2564



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข

     3.1.  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000

              ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่

    3.2.  พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 9,586,000 6 9,586,000 6 9,586,000 6 9,586,000 24 38,344,000

    3.3.  พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ 15 1,180,000 15 1,180,000 15 1,180,000 15 1,180,000 60 4,720,000

             และทรัพย์สิน

รวม 23       10,836,000   23       10,836,000   23       10,836,000   23       10,836,000   92        43,344,000     

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน

   พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

     4.1 พัฒนาการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 8 6,800,000 8 6,800,000 8 6,800,000 8 6,800,000 32 27,200,000

รวม 8         6,800,000   8         6,800,000   8         6,800,000   8         6,800,000   32        27,200,000     

แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) &  74

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 รวม 4 ปีปี 2563



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์

    ทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม

     5.1.  พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 15 2,180,000 15 2,180,000 15 2,180,000 15 2,180,000 60 8,720,000

     5.2   พัฒนาการจัดการทีส่าธารณะประโยชน์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวม 16       2,280,000   16       2,280,000   16       2,280,000   16       2,280,000   64        9,120,000       

6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิศาสนา อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี

   และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    6.1 พัฒนาส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 8 680,000

         ภูมิปัญญาท้องถิน่

รวม 2         170,000     2         170,000     2         170,000     2         170,000     8         680,000         

7. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     7.1. พัฒนา ทต.โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 15 3,185,000 15 3,185,000 15 3,185,000 15 3,185,000 60 12,740,000

     7.2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพของบุคลากรในหน่วยงาน 10 530,000 10 530,000 10 530,000 10 530,000 40 2,120,000

    7.3 พัฒนาการส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาคมและองค์กรปชช. 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000

รวม 27 3,865,000 27 3,865,000 27 3,865,000 27 3,865,000 108 15,460,000

แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) &  75

ปี 2562 ปี 2564ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2561



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิพัฒนาประชาธิปไตย

และกระบวนการประชาสังคม

     8.1.  พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2 420,000 2 420,000 2 420,000 2 420,000 8 1,680,000

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     8.2  พัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 12 2,800,000

รวม 5 1,120,000 5 1,120,000 5 1,120,000 5 1,120,000 20 4,480,000

9. เงินอุดหนุนส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 36 5,294,500 36 5,294,500 36 5,294,500 36 5,294,500 144 21,178,000

องค์กรประชาชน

รวม 36 5,294,500 36 5,294,500 36 5,294,500 36 5,294,500 144 21,178,000
10 บัญชีโครงการเกินศักยภาพ 17 66,080,000 17 66,080,000 17 66,080,000 17 66,080,000 68 264,320,000

รวม 17 66,080,000 17 66,080,000 17 66,080,000 17 66,080,000 68 264,320,000
11 บัญชีครุภัณฑ์ 48 3,205,000 48 3,205,000 48 3,205,000 48 3,205,000 192 12,820,000

รวม 48 3,205,000 48 3,205,000 48 3,205,000 48 3,205,000 192 12,820,000

รวมทัง้สิน้ 539        258,906,000 539        258,906,000 539        258,906,000 539        258,906,000 2,156   1,035,624,000   

แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) &  76

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 รวม 4 ปีปี 2563











 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) & 170 

 

ส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง  

และความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง  
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ดังนี้ 

1. ความสอดคล้อง  (Relevance)  ของยุทธศาสตร์  แผน  และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2. ความพอเพียง  (Adequacy)  ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3. ความก้าวหน้า  ( Progress)   กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน  โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 

4. ประสิทธิภาพ ( Efficiency )  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร 
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

5. ประสิทธิผล (Effectiveness )  เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
6. ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output)  เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก 

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด ( Overall Effect ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้อง
และสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทาง   และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

1. การประเมินผลกระบวนการ ( Process Evaluation )  หรือ  การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

2. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 

3. การประเมินผลกระทบ  ( Impact Evaluation) 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) & 170 

 

ขั้นตอนที่  2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่  4   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ขั้นตอนที่  5    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ  
   
ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็น
ประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล       ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ) 
และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของ การประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

วิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม ่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
 
 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) & 170 

 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ  

 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  การ
ทดสอบและการวัด  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การส ารวจ  และเอกสาร   

1. การทดสอบและการวัด  เป็นการทดสอบเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแนวทางการวัด  จะใช้เครื่องมือในการทดสอบและการวัด  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างถนนลูกรัง  ก่อสร้างถนนดิน  ก่อสร้างร่องระบายน้ า  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
เป็นต้น 

2.  การสัมภาษณ์  เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับ 
ผลกระทบในระดับใด    โดยการสัมภาษณ์อาจจะสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการก็ได้   เป็นการพูดคุย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีเชิงคุณภาพ 

3. การสังเกต  เป็นการเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  แนวทางในการสังเกตคือ  การ 
เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียด  โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมกัน  เพื่อเก็บข้อมูลติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ซึ่งการสังเกตจะท าควบคู่กับการจดบันทึก   

4. การส ารวจ  เป็นการประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของ 
ยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ  และทิศทางการส ารวจ 

5. เอกสาร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็น 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  สาเหตุปัญหา  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการพัฒนาพันธกิจ  และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย   

1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อน ามาวัดความส าเร็จของการน า 

ยุทธศาสตร์ไปใช้ ซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ดังนี้ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลส าราญ  
โดย ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2559 
 
 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) & 170 

 

 
ประชากรทั้งหมด จ านวน 7,561  คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 378  คน  มีวัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือทราบความ
ต้องการ  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ  ผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลส าราญ   ประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
บริการของเทศบาลต าบลส าราญ  ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ  95.09   รองลงมาคืองานด้าน
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  92.41  
ความพึงพอใจงานส่งเสริมการเกษตรพบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ  91.64  และความพึง
พอใจงานด้านการส่งเสริมการไฟฟ้าสาธารณะ  พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.51  
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
 4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจัดหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาพรวม  เป็นการน าแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  น า
ปัญหาความต้องการ  แนวทางการพัฒนามารวบรวมไว้เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ถือเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลส าราญได้สนับสนุนส่งเสริม
โครงการกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  ด้าน
การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ด้านการพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการส่งเสริมศาสนา  

อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด้านการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาล
ต าบลส าราญ  ให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้   ได้อย่างยั่งยืนและ
มีประสิทธิภาพ 
 4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนา 
ประเทศ  สังคม ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาเข้าสู่ Thailand 4.0  เพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  เป้าหมายให้ประเทศเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  การพัฒนาประเทศ
จากเดิมท่ีเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความสร้างสรรค์  มีนวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง  มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ  มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และสามารถช่วย
ลดความเหลื่อมล้ า  ในด้านรายได้ของประชากรทั้งนี้เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนประเทศ  จึงต้องมุ่งเน้นเริ่มจากท้องถิ่นให้
ก้าวสู่มาตรฐานสากล  และสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นและเพ่ือบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนเทศบาลต าบล
ส าราญ  


