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บทท่ี 2 
บริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 
การศึกษาบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
1. สภาพทั่วไป  
2. สภาพทางเศรษฐกิจ  
3. สภาพทางสังคม  
4. การบริการพ้ืนฐาน  
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
6. ด้านการเมือง-การบริหาร  
7. ศักยภาพในต าบล 

  
 1. สภาพทั่วไป 
   1.1 ที่ตั้ง 

ต าบลส าโรงเป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งบริเวณด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอโนนไทย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนไทยประมาณ 9 กิโลเมตร และมี
อาณาเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง  ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโนนไทย   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลพุดซา   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลก าปัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลค้างพลู   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของต าบลส าโรงมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง  มีล าห้วย
ส าคัญ 1 สาย คือ ล าห้วยล าเชียงไกร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าเกษตรกรรมแบบอาศัยน้ าฝน ลักษณะ
ดินเป็นดินเค็ม ในฤดูแล้งจะขาดน้ าและน้ าในล าห้วยจะเค็มมาก  จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 31,670 ไร่ หรือประมาณ 50.85 ตารางกิโลเมตร 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (การท านา) และรับจ้างทั่วไป  

2.1 การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พืชที่ปลูก
กันมาก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 

2.2 การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมจากการเพาะปลูก สัตว์ที่เลี้ยงมาก ได้แก่ โค 
สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น 

2.3 รายได้ รายได้ของประชาชนในต าบล แยกออกเป็น  
2.3.1 รายได้ในภาคเกษตร เป็นรายได้จากการขายข้าว และพืชไร่ เป็นต้น  
2.3.2 รายได้นอกภาคการเกษตร เป็นรายได้จากการ เป็นรายได้จากการรับจ้างต่างๆ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.4 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  
1) ธนาคาร   จ านวน 1 แห่ง  
2)  โรงแรม   จ านวน – แห่ง 
3) ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน 2 แห่ง  
4) โรงสี    จ านวน  7 แห่ง  
5) ร้านอาหาร   จ านวน 1 แห่ง  
6) ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน 60 แห่ง  
7) อู่ซ่อมรถ   จ านวน 3 แห่ง 
8) โรงต้มเกลือ   จ านวน 3 แห่ง  
9) ฟาร์มไก่   จ านวน 4 แห่ง 

 
 3. สภาพทางสังคม 
   3.1 ข้อมูลองค์กร  
   ตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าว่าต าบลส าโรง เริ่มมาตั้งแต่สมัยอ าเภอโนนไทย
ยังเรียกว่า “อ าเภอสันเทียะ”ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น “อ าเภอโนนลาว”และเปลี่ยนมาเป็น “อ าเภอโนน
ไทย” ในปี พ.ศ. 2484 ส่วนต าบลส าโรงนั้น สันนิษฐานว่าสมัยก่อนที่ตั้งบริเวณต าบลนั้นมีต้นส าโรงขึ้น
หนาแน่น ต้นส าโรงเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเหม็น เมล็ดในของผลใช้ท าน้ ามัน เรียกว่า น้ ามันลูกไม้ 
ในปี พ.ศ. 2459 มีนายโสม เก็บส าโรง เป็นก านันคนแรก ซึ่งเรียกก านันว่า “ท่านขุน” นายโสม เก็บ
ส าโรง จึงมีต าแหน่งเรียกว่า “ขุนส าโรงรักษา”มาจนบัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ยกฐานะจาก
สภาต าบลส าโรงมาเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และมีหมู่บ้านใน
เขตปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 31,670 ไร่หรือ
ประมาณ 50.85 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง  มีจ านวน  17  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านนารายณ์  
หมู่ที่ 2  บ้านส าโรง  
หมู่ที่ 3  บ้านสระพัง  
หมู่ที่ 4  บ้านดอนงิ้ว  
หมู่ที่ 5  บ้านแปรง  
หมู่ที่ 6  บ้านหนองอุโลก  
หมู่ที่ 7  บ้านตะคร้อ  
หมู่ที่ 8  บ้านทรงธรรม  
หมู่ที่ 9  บ้านหนองกราด  
หมู่ที่ 10  บ้านหนองประดู่  
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  
หมู่ที่ 12  บ้านดอนข้ีเหล็ก  
หมู่ที่ 13  บ้านตูม  
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หมู่ที่ 14  บ้านโคกตะแบง  
หมู่ที่ 15  บ้านนารายณ์เหนือ  
หมู่ที่ 16  บ้านมอดินแดง  
หมู่ที่ 17  บ้านโคกมงคล 

   3.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
   3.2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์
ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

“โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจ
พอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
   3.2.2 พันธกิจของการพัฒนาท้องถิ่น (Mission) 

   1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล โดยยกระดับการศึกษา ความมี
คุณภาพทางสาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  

   3) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
   4) ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพ่ึงตนเองได ้
   5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   3.2.3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2) ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ฟ้ืนฟู
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือน และชุมชนน่าอยู่อย่าง 
สงบสุข 

4) ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

 
 4. การบริการพื้นฐาน 

4.1 การศึกษา  
2.5.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน          5            แห่ง    
2.5.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน          1            แห่ง  
2.5.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน          3            แห่ง  
2.5.1.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน          1            แห่ง    

4.2 ศาสนา  
วัด/ส านักสงฆ์    จ านวน          11           แห่ง 
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วัด มี 9 แห่ง ได้แก่ วัดตูม วัดนารายณ์ วัดส าโรง วัดทรงธรรม วัดหนองไผ่ล้อม วัด
หนองกราด วัดมงคลสุธาวาส วัดมงคลวารี และวัดไชยมงคล และส านักสงฆ์ มี 2 แห่ง ได้แก่ ส านักสงฆ์
กทลิวัน และท่ีพักสงฆ์สามัคคีธรรม  

4.3 สาธารณสุข  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน          2           แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (บ้านส าโรง) และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (บ้านสระพัง) 
4.4 ต ารวจ   

จุดพักสายตรวจชุมชน    จ านวน          1           แห่ง 
4.5 การประปา  

การผลิตน้ าประปาใช้บริโภค  11 โรง  จ านวน         17           หมู่บ้าน 
4.6 การไฟฟ้า  

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง โดยมีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน  1,934 ครัวเรือน 

4.7 การคมนาคมขนส่ง  
การคมนาคมติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ประชาชนส่วนใหญ่อาศัย

การคมนาคมทางบก โดยมีถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดิน/หินคลุก สภาพในการใช้
โดยรวมใช้การได้ดี มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข ตัดผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (อ าเภอโดน
ไทย-หนองทรวง) เป็นถนนลาดยางใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลส าโรงกับอ าเภอโนนไทย  

4.8 การโทรคมนาคม  
สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ      จ านวน  3  แห่ง 

4.9 ข้อมูลอ่ืนๆ  
4.9.1 มูลชนจัดตั้ง ดังนี้  
- ลูกเสือชาวบ้านต าบลส าโรง     จ านวน 160 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี    จ านวน 17 กลุ่ม 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน    จ านวน 17 กลุ่ม 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 200 คน 
4.9.2 การรวมกลุ่มของประชาชน ดังนี้ 
- กลุ่มอาชีพ      จ านวน 17 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     จ านวน 17 กลุ่ม 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    จ านวน 17 กลุ่ม 
- กลุ่ม อสม.      จ านวน 17 กลุ่ม 
 

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1 แหล่งน้ า  

5.1.1 ล าน้ า, ล าห้วย      จ านวน           1           สาย 
5.1.2 หนอง, คลอง, บึง และอ่ืนๆ  จ านวน          42           แห่ง 
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5.2 การใช้ประโยชน์จากดิน  
 ใช้ปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแล้งดินเค็มน้ าเค็ม เป็นพ้ืนที่การเกษตร 31,431 ไร่ และพ้ืนที่

ปศุสัตว์ 860 ไร่ พื้นที่ประมง 225 ไร่ พ้ืนที่แหล่งน้ า 350 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม 100 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 369 
ไร่ พ้ืนที่สาธารณะ 250 ไร่ ที่อาศัยชุมชน 1,100 ไร่ พ้ืนที่ท านา 21,548 ไร่ พ้ืนที่ท าสวน 1,073 ไร่ 
พ้ืนที่ท าไร่ 9,006 ไร่  

5.2.1 ระบบการผลิต ใช้ระบบการผลิตตามสภาพของฝน เช่น นาข้าว จะใช้วิธีปักด า 
หว่านตม หว่านแห้ง ในแต่ละปีจะเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ช่วงฤดูแล้งดินจะเค็ม น้ าจะเค็ม ท าการเกษตร
ไม่ได้ คนหนุ่มสาวจะอพยพไปหางาท าในเมือง  

5.2.2 ปริมาณผลผลิต ปริมาณผลผลิตไม่ค่อยแน่นอน เพราะอาศัยน้ าฝนและฝน
มักจะทิ้งช่วง ปีใดฝนดีจะได้ผลผลิตข้าวพอกินและเหลือขาย ส่วนพืชไร่จะได้ผลผลิตดีทุกปี ทั้งมัน
ส าปะหลังและข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้ขายเป็นรายได้เสริม แต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้บริโภคใน
ครัวเรือน  

 
6. ด้านการเมือง-การบริหาร 

  6.1  จ านวนประชากรและจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อ

ที่ทั้งหมด 31,670 ไร่ หรือประมาณ 50.85 ตารางกิโลเมตร ส่วนประชากร มีประชากรในพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 6,973 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 3,441  คน และเพศหญิง จ านวน 3,532 คน มีความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 137 คน/ตารางกิโลเมตร (หมายเหตุ ข้อมูลตามฐานจ านวนประชากร
ส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอโนนไทย ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558) และมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 
1,934 หลังคาเรือน มีจ านวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน รายละเอียดดังตารางที่ 6 

จ านวนหมู่บ้านและจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 
ล าดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านนารายณ์ 146 210 212 422 
2 บ้านส าโรง  201 336 345 681 
3 บ้านสระพัง  75 156 158 314 
4 บ้านดอนงิ้ว 73 146 138 284 
5 บ้านแปรง 61 100 127 227 
6 บ้านหนองอุโลก 58 93 95 188 
7 บ้านตะคร้อ 118 231 236 467 
8 บ้านทรงธรรม 170 338 322 660 
9 บ้านหนองกราด  109 162 164 326 
10 บ้านหนองประดู่ 196 371 369 740 
11 บ้านโพธิ์ 88 162 165 327 
12 บ้านดอนข้ีเหล็ก 101 195 198 393 
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ล าดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

13 บ้านตูม 139 213 217 430 
14 บ้านโคกตะแบง  86 171 166 337 
15 บ้านนารายณ์เหนือ  137 238 274 512 
16 บ้านมอดินแดง 56 108 116 224 
17 บ้านโคกมงคล 120 211 230 441 

รวม 1,934 3,441 3,532 6,973 
ที่มา: ข้อมูลตามฐานจ านวนประชากรส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอโนนไทย ณ 30 กันยายน 2558 
 

6.2 ผู้บริหารองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่าย

บริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   6.2.1 ฝ่ายบริหาร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายมงคล  ศรีบงกช นายกองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
2 นายสุชาติ  รักท า รองนายกองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
3 นายเจริญ  เอกบุตร รองนายกองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
4 นายพงษ์พรรฒศ ์ เงสันเทียะ เลขานายกองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 
 6.2.2 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภา 
2 นายชวน หงษ์ส าโรง รองประธานสภา 
3 นายเนติ สีรัง เลขาสภา 
4 นายสุเนตร แกกสันเทียะ สมาชิกสภา 
5 นายสมหมาย จิบสันเทียะ สมาชิกสภา 
6 นายสมพงษ์ ชอบใจ สมาชิกสภา 
7 นายจะรัญ ขานสันเทียะ สมาชิกสภา 
8 นายสมชาย เขียนสันเทียะ สมาชิกสภา 
9 นายเจษฎา พูนน้อย สมาชิกสภา 
10 นายปั่น เก็บส าโรง สมาชิกสภา 
11 นายสมัย ขันสันเทียะ สมาชิกสภา 
12 นายสุพจน์ ดีพังเทียม สมาชิกสภา 
13 นายวิเชียน การนา สมาชิกสภา 
14 นายอนันต์ หงษ์ส าโรง สมาชิกสภา 
15 นายรัก เพ็ชรสันเทียะ สมาชิกสภา 
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16 นายเปลี่ยน กุลสันเทียะ สมาชิกสภา 
17 นายสมส่วน สมขุนทด สมาชิกสภา 
18 นายสมนึก แก้วสุข สมาชิกสภา 
19 นายพรชัย โกรกส าโรง สมาชิกสภา 
20 นายบุญส่ง ธนสารพูนสุข สมาชิกสภา 
21 นายเม้า เตยสันเทียะ สมาชิกสภา 
22 นางสมโภช เกตุส าโรง สมาชิกสภา 
23 นายเสถียร ชอบใจ สมาชิกสภา 
24 นายนุกูล ชูสันเทียะ สมาชิกสภา 
25 นางบัวริม งามสันเทียะ สมาชิกสภา 
26 นายสมชาย รุ่งสันเทียะ สมาชิกสภา 
27 นายสมศักดิ์ กวนส าโรง สมาชิกสภา 
28 นายละเอียด ใจตรง สมาชิกสภา 
29 นายชุมจุล มีใจ สมาชิกสภา 
30 นายธนกร วีรชาญสูงเนิน สมาชิกสภา 
31 นายระพิน เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา 
32 นายสุพจน์ ฉิมพุดซา สมาชิกสภา 
33 นางสงวน เงสันเทียะ สมาชิกสภา 
34 นางอัชรา รัชตสันติ สมาชิกสภา 
35 นายแย้ม กว้างส าโรง สมาชิกสภา 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (2560). 
 

6.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลักษณะพ้ืนที่ต าบลส าโรงเป็น

หมู่บ้านชนบทมีจ านวนประชากรมากพอสมควรซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อเนื่องของท้องถิ่นที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขโดยต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ด้านประกอบกันจึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาให้ชัดเจนโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลแผนพัฒนาอ าเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี  

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ตามหลักอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามประชาคมต าบล และการส ารวจปัญหา ความต้องการพัฒนา โดยมีนโยบายให้สอดคล้อง
ครอบคลุมหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

6.3.1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม เช่น ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ
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ประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติ งานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนโดยการจัดให้บริการ
ทั้งในและนอกส านักงาน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 

6.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาในต าบลมีอาชีพที่มั่นคงและ
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสนับสนุนเงินทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและสนับสนุน โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

6.3.3 ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน เพ่ือบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความน่า
อยู่และมีความยั่งยืน โดยการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ฝึกอบรมผู้น าท้องถิ่น การปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ออกข้อบัญญัติต าบล การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ รณรงค์
การก าจัดขยะให้ถูกวิธี เป็นต้น 

6.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกของ
ประชาชนด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างเสมอภาค โดยก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟสาธารณะให้ทั่วถึง  และการวางผังเมืองให้
เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของต าบล 

6.3.5 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสังคมที่สงบสุขและลดปัญหาสังคม โดยส่งเสริมและ สนับสนุน
กิจกรรมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เช่น การจัด  
ประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การฝึกอบรม อปพร. 
และส่งเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น การฝึกอบรม
ต ารวจ หมู่บ้าน และส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพ่ืออนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น 
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารประจ า
หมู่บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชนส าหรับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่ งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดงานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การฝึกอบรม การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพ เช่น รณรงค์การออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

6.3.6 การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และ
เพ่ือการเกษตร โดยจัดหาภาชนะ กักเก็บน้ า ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บ ารุงรักษา / ถังกัก เก็บน้ า / 
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ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษา และขยายเขต ประปาหมู่บ้าน ขุด / ขุดลอก /ขุดขยายสระน้ า ห้วย 
หนอง คลอง บึง เหมืองส่งน้ า ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บ ารุงรักษา ฝาย ท่อลอดเหลี่ยม 

6.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านต้นทุนในการผลิต มีผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ สามารถเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
และเพ่ิมปริมาณในการผลิตให้สูงขึ้น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและหันมาใช้เกษตรอินทรีย์แทนการ
ใช้ปุ๋ยวิยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทุกๆ ด้าน ไปพร้อมๆ กัน โดยเน้นภารกิจเสริมไปตามห้วง
ระยะเวลาต่างๆ อย่างสมดุลเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
7. ศักยภาพในต าบล 

7.1 จุดเด่นของพ้ืนที่ (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาต าบล)  
7.1.1 พ้ืนที่ของต าบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,16 และ 17 มีการคมนาคมสะดวก

มีถนนลาดยางผ่าน เหมาะแก่การขนส่งของผลผลิตทางการเกษตร  
7.1.2 หมู่ 11 มีการจัดตั้งกลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ  
7.1.3 หมู่ 2 จัดตั้งกลุ่มท าผ้าห่ม  
7.1.4 ในระดับหมู่บ้านความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน

หรือแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนในหมู่บ้าน มีความร่วมมือค่อนข้างจะสูงมาก 
7.1.5 มีลักษณะของประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างพ่อแม่พ่ีน้องหรือระบบเครือ

ญาติมีการปฏิบัติอยู่ใน กรอบประเพณีอันดีงาม  
7.1.6 มีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในหมู่ 2 (ธนาคารออมสิน)  
7.1.7 องค์กรต่าง ๆ ในต าบลและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน 
7.2 ศักยภาพของต าบล  

7.2.1 ต าบลบ้านส าโรง มีศักยภาพและมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ ข้าว ซึ่งเป็น
ผลผลิตจาก เกษตรกรพอที่จะน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้  

7.2.2 มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของต าบลส าโรงที่สร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
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 8. แผนที่แสดงท่ีตั้งของหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

 
 
 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (2561). 


