
 (12) การท่องเที่ยว  
 (13) การผังเมือง  
  (ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ .ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วน ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของต าบล 

 
๑. สภาพทั่วไป 
  1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าว่าต าบลส าโรง เริ่มมาตั้งแต่สมัยอ าเภอโนนไทยยังเรียกว่า 
“อ าเภอสันเทียะ” ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น “อ าเภอโนนลาว” และเปลี่ยนมาเป็น “อ าเภอโนนไทย” ในปี พ.ศ. 
๒๔๘๔  ส่วนต าบลส าโรงนั้น  สันนิษฐานว่าสมัยก่อนที่ตั้งบริเวณต าบลนั้นมีต้นส าโรงขึ้นหนาแน่น ต้นส าโรงเป็น
ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเหม็น เมล็ดในของผลใช้ท าน้ ามัน เรียกว่า น้ ามันลูกไม้ 
 ในปี พ .ศ .๒๔๕๙  มีนายโสม เก็บส าโรง เป็นก านันคนแรก ซึ่งเรียกก านันว่า “ท่านขุน ”                 
นายโสม  เก็บส าโรง  จึงมีต าแหน่งเรียกว่า “ขุนส าโรงรักษา” มาจนบัดนี้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ยกฐานะจากสภาต าบลส าโรงมาเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด  ๑๗  หมู่บ้าน 
 1.2 ท าเลที่ตั้ง   
  ต าบลส าโรงเป็นต าบลหนึ่ งในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งบริเวณด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอโนนไทย  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอโนนไทยประมาณ  ๙  กิโลเมตร และมีอาณา
เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลโนนไทย  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั  ต าบลพุดซา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลค้างพลู  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.3 ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลส าโรงมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง  มีล าห้วยส าคัญ ๑ สาย คือ ล า
ห้วยล าเชียงไกร  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าเกษตรกรรมแบบอาศัยน้ าฝน ลักษณะดินเป็นดินเค็ม ในฤดูแล้งจะ
ขาดน้ าและน้ าในล าห้วยจะเค็มมาก  จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๑,๖๗๐ ไร่  หรือประมาณ ๕๐.๘๕ ตารางกิโลเมตร   
มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  อบต. ส าโรง มีจ านวน  ๑๗ หมู่บ้าน      
  1.4 ประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น 6,973 คน แยกเป็นชาย ๓,441 คน  หญิง  ๓,532 คน มีความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ย  137 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

บ้านนารายณ์ 
บ้านส าโรง 
บ้านสระพัง 
บ้านดอนงิ้ว 

146 
201 
75 
73 

210 
336 
156 
146 

212 
345 
158 
138 

422 
681 
314 
284 



 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

บ้านแปรง 
บ้านหนองอุโลก 
บ้านตะคร้อ 
บ้านทรงธรรม 
บ้านหนองกราด 
บ้านหนองประดู่ 
บ้านโพธิ์ 
บ้านดอนข้ีเหล็ก 
บ้านตูม 
บ้านโคกตะแบง 
บ้านนารายณ์เหนือ 
บ้านมอดินแดง 
บ้านโคกมงคล 

61 
58 

118 
170 
109 
196 
88 

101 
139 
86 

137 
56 

120 

100 
93 

231 
338 
162 
371 
162 
195 
213 
171 
238 
108 
211 

127 
95 

236 
322 
164 
369 
165 
198 
217 
166 
274 
116 
230 

227 
188 
467 
660 
326 
740 
327 
393 
430 
337 
512 
224 
441 

 รวม 1,934 3,441 3,532 6,973 
หมายเหตุ    ข้อมูลตามฐานจ านวนประชากรส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอโนนไทย  ณ  30 กันยายน ๒๕๕๘ 
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (การท านา) และรับจ้างทั่วไป 
  2.2 อาชีพ 
 2.2.1 การเพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พืชที่ปลูกกันมาก 
ได้แก่  ข้าว   มันส าปะหลัง 
 2.2.2 การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมจากการเพราะปลูก สัต ว์ที่เลี้ยงมากได้แก่  โค  สุกร 
ไก่ เป็ด  เป็นต้น 
 2.3 รายได้  รายได้ของประชาชนในต าบล  แยกออกเป็น 
 2.3.1 รายได้ในภาคเกษตร  เป็นรายได้จากการขายข้าว  และพืชไร่  เป็นต้น 
  2.3.2 รายได้นอกภาคการเกษตร  เป็นรายได้จากการ  เป็นรายได้จากการรับจ้างต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 2.4 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 2.4.1  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน  2 แห่ง 
 2.4.2  โรงสี    จ านวน  7 แห่ง 
 2.4.3  ร้านอาหาร   จ านวน  1 แห่ง 
       2.4.4  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด       จ านวน            60 แห่ง 
  2.4.5  อู่ซ่อมรถ                               จ านวน        3   แห่ง 
      2.4.6  โรงต้มเกลือ                         จ านวน        3    แห่ง 

2.4.7  ฟาร์มไก่                               จ านวน         4    แห่ง 



3. สภาพทางสังคม 
 3.1 การศึกษา 
  3.1.1  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  5 แห่ง 

3.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  1 แห่ง 
  3.1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  3   แห่ง 
 3.1.4  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                       จ านวน            1  แห่ง 
  3.2 สถาบันและองค์การศาสนา 
 3.2.1 วัดนารายณ์  หมู่ที ่1 
 3.2.2 วัดส าโรง  หมู่ที ่2 
 3.2.3 วัดมงคลสุทธาวาส  หมู่ที ่3 
 3.2.3 วัดปฐมไชยมงคล  หมู่ที ่5 
 3.2.4 วัดทรงธรรม  หมู่ที ่8 
 3.2.5 วัดหนองกราด  หมู่ที ่9 
 3.2.6 วัดมงคลวารี  หมู่ที ่10 
 3.2.7 วัดหนองไผ่ล้อม  หมู่ที ่12 
 3.2.8 วัดบ้านตูม  หมู่ที ่13 
 3.2.9 ส านักสงฆ์กทลิวัน  หมู่ที ่ 14 
 3.2.10 ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม  หมู่ที ่7 
  3.3 สาธารณสุข 
 3.3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง 
 3.3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระพัง 
 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.4.1 สถานีต ารวจชุมชน    จ านวน  1   แห่ง 
 
4. การบริการพ้ืนฐาน 
 4.1 การคมนาคมขนส่ง    

การคมนาคมติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงประชาชนส่วนใหญ่อาศัยการคมนาคมทางบก  
โดยมีถนนคอนกรีต  ถนนหินคุลก  ถนนลูกรัง  และถนนดิน /หินคลุก  สภาพการใช้โดยรวมใช้การได้ดี มีทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข  2068 ตัดผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  (อ าเภอโนนไทย – หนองสรวง)  
เป็นถนนลาดยางใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลส าโรง กับ อ าเภอโนนไทย 
 4.2 การโทรคมนาคม 
 สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ          จ านวน  3   แห่ง 
   4.3 การไฟฟ้า 
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงโดยมี
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน  1,934  ครัวเรือน 
  4.4 การประปา 
  ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  มีระบบประปา  จ านวน  11 แห่ง  ซึ่งให้บริการประชาชน
ผู้ใช้น้ าครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน 
 



  4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  4.5.1 ล าห้วยล าเชียงไกร    จ านวน   1     สาย 
  4.5.2 บึง สระ หนอง และอ่ืนๆ   จ านวน    42   แห่ง 
 4.6 การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
 ใช้ปลูกพืชในฤดูฝน  ฤดูแล้งดินเค็ม  น้ าเค็ม  เป็นพื้นที่การเกษตร 31,531 ไร่  พื้นที่ปศุสัตว์ 860 ไร่  
พ้ืนที่ประมง 225 ไร่  พื้นที่แหล่งน้ า 350 ไร่  พื้นที่อุ ตสาหกรรม 100 ไร่  พื้นที่ป่าไม้ 369 ไร่  พื้นที่
สาธารณะ 250 ไร่  ที่อาศัยชุมชน 1,100 ไร่  พื้นที่ท านา 21,548 ไร่  พื้นที่ท าสวน 1,073 ไร่  พื้นที่ท าไร่ 
9,006 ไร่ 
 4.6.1 ระบบการผลิต 
 ใช้ระบบการผลิตตามสภาพของฝน เช่น นาข้าว จะใช้วิธีปักด า หว่านตม หว่านแห้ง ในแต่ละปี
จะเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ช่วงฤดูแล้งดินจะเค็ม น้ าจะเค็ม ท าการเกษตรไม่ได้ คนหนุ่มสาวจะอพยพไปหางานท า
ในเมือง 

4.6.2 ปริมาณผลผลิต 
 ปริมาณผลผลิตไม่ค่อยแน่นอน เพราะอาศัยน้ าฝนและฝนมักจะทิ้งช่วง ปีใดฝนดีจะได้ผลผลิต
ข้าวพอกินและเหลือขาย ส่วนพืชไร่จะได้ผลผลิตดีทุ กปี ทั้งมันส าปะหลังและข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้
ขายเป็นรายได้เสริม แต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน 
 
5. ข้อมูลอื่นๆ 
  5.1 มวลชนจัดตั้ง 
 5.1.1 ลูกเสือชาวบ้านต าบลส าโรง    จ านวน   160    คน 
 5.1.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรี    จ านวน     17    กลุ่ม 
 5.1.3 คณะกรรมการหมู่บ้าน    จ านวน     17    กลุ่ม 
  5.1.4 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน    200    คน 
 5.2 การรวมกลุ่มของประชาชน 
 5.2.1 รวมกลุ่มทุกประเภท    จ านวน   69    กลุ่ม 
  5.2.2 แยกประเภทกลุ่ม 
 1) กลุ่มอาชีพ     จ านวน    17    กลุ่ม 
 2) กลุ่มออมทรัพย์     จ านวน    17    กลุ่ม 
  3) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    จ านวน    17    กลุ่ม 
 4) กลุ่ม อสม.     จ านวน    17    กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


