
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ 

 อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
---------------------------------------------- 

 
 สภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ 
 
1.   ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต าบลศรีละกอ 
 1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ต าบลศรีละกอ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลสีสุก  ได้รับการจัดตั้งเป็นต าบล เมื่อวันที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2528  และตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที ่19 มกราคม พ.ศ. 2539  เร่ิมแรกมีจ านวน  หมู่บ้านทั้งสิ้น  14  หมู่บ้าน  ปจัจุบันมพีื้นที่การปกครองจ านวน  17  
หมู่บ้าน  มีเน้ือที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร 
 

1.2  การปกครอง 
  ต าบลศรีละกอมีการปกครอง  2  รูปแบบ  คือ   

1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองเป็น  17  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นหัวหน้าปกครองโดยมีก านันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในต าบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2547   

2. ปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ  ท าหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่อง 
ของการบริหาร การพัฒนาต าบลศรีละกอ 
 

1.3  ลักษณะที่ตั้ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอจักราช โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ จักราช  ระยะทาง  7  กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง    48    กิโลเมตร    ปัจจุบันมีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ ตั้งอยู่ที่หมู่  3  บ้านละกอ  
 
 1.4   อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จรดต าบลจักราช  อ าเภอจักราช  จังหวดันครราชสีมา 
  ทิศใต้  จรดต าบลสีสุก   อ าเภอจกัราช  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก จรดต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  จังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันตก จรดต าบลท่าช้างและต าบลหนองยาง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 1.5   เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ   มีพ้ืนที่  ประมาณ  102  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   
63,750  ไร่   เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอทั้งหมด มีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ใช้ประโยชน์จริง 

ตร.กม. ไร่ 

1 บ้านตาเงิน 7.5 4,687.5 

2 บ้านช่องโค 6 3,750 

3 บ้านละกอ 9.8 6,125 

4 บ้านละกอ 6.4 4,000 

5 บ้านโคกส าโรง 6.5 4,062.5 



6 บ้านหนองตะไก้ 2.3 1,437.5 

7 บ้านลุงถ่อน 3.6 2,250 

8 บ้านโนนไม้แดง 13.8 8,625 

9 บ้านโกรกไม้แดง 5.4 3,375 

10 บ้านโนนตาพรม 9 5,625 

11 บ้านหนองไผ่น้อย 4 2,500 

12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ 3.5 2,187.5 

13 บ้านหนองเครือชุด 5 3,125 

14 บ้านหนองตะไก้น้อย 7 4.375 

15 บ้านอรพิมพ์ 5.5 3,437.5 

16 บ้านอุดมทรัพย์ 3.2 2,000 

17 บ้านช่องโค 3.5 2,187.5 

รวม 102 63,750 

 
ตารางที่ 1   แสดงพื้นท่ีของแต่ละหมู่บ้านของต าบลศรีละกอ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.6  ประชากร 
ประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ  มีจ านวน  9,884  คน    แยกเป็น   ชาย  4,881  คน                 
หญิง   5,003  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย   97  คน / ตารางกิโลเมตร 

หมู่
ที ่ รายช่ือหมู่บ้าน 

  จ านวน จ านวนประชากร 

รายช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านตาเงิน 219 502 554 1,056 นายอุทัย  บุญเหลือ 
2 บ้านช่องโค 141 276 309 585 นายประเทือง  ศรีวิไล 
3 บ้านละกอ 106 204 211 415 นางสุกัญญา  แซ่อึง 
4 บ้านละกอ 292 559 586 1,145 นายสิทธิพล  ทิศกระโทก 
5 บ้านโคกส าโรง 237 468 444 912 นายประเสริฐ  ตวยกระโทก 
6 บ้านหนองตะไก้ 86 173 170 343 นายชวน  ปล้องงูเหลือม 
7  บ้านลุงถ่อน  101 221 208 429 นายแสน     ทิศกระโทก  

8  บ้านโนนไม้แดง  162 336 328 664 นายเฉลิม  แฝงกระโทก  
9  บ้านโกรกไม้แดง  99 170 185 355 นายธีระพงษ์  ถ้ ากระโทก 

10  บ้านโนนตาพรม  151 298 322 620 นายสมชาย  ทิพย์กระโทก 
11  บ้านหนองไผ่น้อย  109 247 226 473 นายสมบูรณ์  ท่อกระโทก 
12  บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์  136 269 263 532 นายสงัด   ทิศกระโทก 
13  บ้านหนองเครือชุด  66 148 146 294 นายส าราญ  ทิศกระโทก 
14 บ้านหนองตะไก้น้อย 110 214 223 437 นายร่วม สวาทโพธิ์กลาง 

(ก านันต าบลศรีละกอ) 
15  บ้านอรพิมพ์  116 237 233 470 นายแก่น  ทินกระโทก 
16 บ้านอุดมทรัพย์ 117 230 255 485 นายวรเชษฐ์  ทิศกระโทก 
17 บ้านช่องโค 149 329 340 669 นายดามพ์ วิสรานุรักษ์ 

รวม 2,397 4,881 5,003 9,884  
 ที่มา : งานทะเบียนอ าเภอจักราช ณ วนัที่ 17 มี.ค. 58 

 
1.7   ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลศรีละกอมีลักษณะลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือ  
และทิศตะวันตก  พ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มผสมที่ดอน ประกอบด้วย 
 1)  ที่ราบลูกคลื่น ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ 

 2)  ที่ราบ  ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ 
  3)  ที่ราบ มีน้ าขัง  ร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ 
 
 
 
 



 1.8  สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลศรีละกอ มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  ดังนี้ 
 - ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม -  ตุลาคม ของแต่ละปี  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันตก
เฉียงใต้ไม่มากนัก  ฝนที่ตกส่วนมากเป็นอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นซึ่งจะผ่านเข้ามาปีละ  3 -4 ลูก  ถ้าปีใด
พายุดีเปรสชั่นน้อยก็จะมีความแห้งแล้ง 
 - ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศหนาวเย็นซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดต่ าลงเรื่อยจนถึงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
 -   ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -  พฤษภาคม  ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง 
 1.9  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

-   ประเพณีการท าบุญ  วันสงกรานต์ 
-   ประเพณีเข้าพรรษา   วันออกพรรษา 
-   ประเพณีวันลอยกระทง  

 1.10   สถานที่ราชการในพื้นที่  
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลละกอ  
-   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ  
-   ป้อมสายตรวจ  
-   สถานีต ารวจภูธรต าบลสสีกุ  
-   โรงเรียน 7 แห่ง  ได้แก่ 
  - โรงเรียนละกอ 
  - โรงเรียนช่องโค 
  - โรงเรียงลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 
  - โรงเรียนอรพิมพ์ 
  - โรงเรียนโนนตาพรม 
  - โรงเรียนโคกส าโรง 
  - โรงเรียนโกรกไม้แดง  

  

2. สภาพทางเศรษฐกิจ   
 2.1   อาชีพ  
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วจะท าการปลูกพืช
และ เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย 
ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน 
 2.2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ 

- ปั๊มน้ ามัน   จ านวน   5 แห่ง   
- ลานมนั   จ านวน  1 แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  จ านวน  41 แห่ง   
-ร้านซ่อมรถ   จ านวน  12 แห่ง 
- ร้านค้า    จ านวน  38 แห่ง 
-ร้านอาหาร   จ านวน  1 แห่ง 
- ปั๊มขนาดเล็ก   จ านวน  14 แห่ง 



  2.3 สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นที่น่าสนใจ 
   ต าบลศรีละกอมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ พริกแกง  
ข้าวแตน กล้วยทอดกรอบ  กล้วยอบเนย ข้าวเกรียบผัก  ข้าวเกรียบผลไม้  มันเทศทอดกรอบ  ปุ๋ยเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ 
 2.4   การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ ่มในการประกอบอาชีพและได้มีการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องแต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและเงินทุน   จึงท าให้กลุ่มประสบกับปัญหาการด าเนินกิจกรรม 
 

3. สภาพทางสังคม 
 3.1   การศึกษา 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอมีโรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านช่องโค 
โรงเรียนบ้านละกอ  โรงเรียนบ้านโคกส าโรง   โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง   โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  โรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา โรงเรียนบ้านโนนตาพรม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ ยังได้ด าเนินการตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจด้านการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 78   และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 30  นั้น   
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายถ่ายโอนการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
งดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กอนุบาล 3 
ขวบ โดยให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  ด้านวิชาการ และครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการ
สอนต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 
ขวบ  จ านวน 3  ศูนย์  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช่องโค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรพิมพ์ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านละกอ มีบุคลากรดูแลเด็ก จ านวน 8  คน     
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวนเด็กเล็ก 
  1. บ้านช่องโค 2 35 
  2. บ้านอรพิมพ์ 3  50  
  3. บ้านละกอ 3  50  

รวม 8  135 
 
3.2 ด้านศาสนา 
 ประชากรในพ้ืนที่ต าบลศรีละกอ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา   จ านวน  5 วัด และมีส านักสงฆ์ 4  แห่ง   ดังนี้ 

1.   วัดตาเงิน     
2.   วัดบ้านช่องโค 
3.   วัดละกอ     
4.  วัดโนนไม้แดง    
5.  วัดโนนตาพรม 
 
 



มีส านักสงฆ์ 4 แห่ง  ดังนี้ 
1. ส านักสงฆ์วัดป่าหนองบัวเกาะเพชร  
2. ส านักสงฆ์พรมวนาราม 
3. ส านักสงฆ์โคกส าโรง   
4. ส านักสงฆ์หนองตะไก้น้อย 

 

3.3 ด้านสาธารณสุข 
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จ านวน  1  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละกอ 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ 4  บ้านละกอ  มีบุคลากรประจ าโรงพยาบาลฯ จ านวน  8 คน   
 

3.4   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 มีสถานีต ารวจภูธรต าบลสีสุก  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านโคกส าโรง มีเจ้าหน้าที่ประจ า จ านวน 
32  นาย  และมีที่พักสายตรวจต าบลละกอ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านละกอ มีเจ้าหน้าที่ประจ า  2  นาย 
 

4.   การบริการพื้นฐาน 
 4.1   การคมนาคม 

เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างต าบลใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก    ซึ่งถนนส่วนใหญ่เป็น
ถนนดินและถนนลูกรัง ส่วนที่เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตยังมีไม่มาก ถนนดินจะใช้การได้ดีเฉพาะในฤดู
แล้ง เมื่อถึงฤดูฝนถนนบางสายไม่สามารถใช้การได้ 

 

 4.2   การไฟฟ้า 
 ประชากรต าบลศรีละกอมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนต้องพ่วงกับบ้านใกล้เคียง ซ่ึง
จ าเป็น ต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
 

 4.3  การโทรคมนาคม 
 ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีเครือข่ายที่สามารถใช้บริการใน
เขตพ้ืนที่  ได้แก่  AIS , DTAC  และ TRUE  
 

 4.4   การประปา                                      
 ระบบประปายังมีใช้ไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  
 

 4.5   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1) ล าจักราช  ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,9,13 
2) ห้วยลึก   ไหลผ่านหมู่ที่ 1 
3) คลองคันลุง  ไหลผ่านหมู่ที่ 2 
4) ห้วยหนองกก  ไหลผ่านหมู่ที่ 2 
5) ห้วยนาโคก  ไหลผ่านหมู่ที่ 3,4,10 
6) ห้วยมาบด่าง  ไหลผ่านหมู่ที่ 13 
7) คลองมาบโค้ง  ไหลผ่านหมู่ที่ 6,7,13 
8) คลองระวัง  ไหลผ่านหมู่ที่ 6,7,8 
9) คลองยายโต้น  ไหลผ่านหมู่ที่ 8 
10) ห้วยหนองกราด  ไหลผ่านหมู่ที่ 7,8 
11) คลองโกรกไม้แดง  ไหลผ่านหมู่ที่ 9 



  4.6   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
1) บ่อน้ าตื้น 13 แห่ง 
2) บ่อบาดาล 44 แห่ง 
3) สระน้ า  42 แห่ง 
4) ฝาย  11 แห่ง 
5) ท านบกั้นน้ า 15 แห่ง 
 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ    มีแนวโน้มที่สามารถพัฒนาให้
เจริญยิ่งขึ้นไปได้   เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก   ศักยภาพของ
ชุมชนและพ้ืนที่จึงขึ้นอยู่กับการเกษตร ประกอบกับประชาชนเป็นคนพ้ืนเมืองโคราช ซึ่งมีความขยัน อดทน รัก
ถิ่นฐาน มีความสามัคคี ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งตนเองมาโดยตลอด    หากได้รับการส่ งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี   ก็จะท าให้การพัฒนานั้นน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  
การรวมกลุ่มของประชาชน  
 1.  กลุ่มออมทรัพย์   17 กลุ่ม  
 2.   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   4 กลุ่ม  
 3.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  2 กลุ่ม 
 4.  กลุ่มแปรรูปอาหาร   1 กลุ่ม 
 5.  กลุ่มดอกไม้จันทน์   1 กลุ่ม 
 6.  กลุ่มบายศรี    1 กลุ่ม 
 7.  กลุ่มทอเสื่อ    1 กลุ่ม 
 8.  กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ         5 กลุ่ม 
 9.  กลุ่มอาชีพจักสาน   3  กลุ่ม 
 10. กลุ่มอาชีพการท ากระยาสารท  1 กลุ่ม 
 11. กลุ่มอาชีพการท าเส้นหมี่  1 กลุ่ม 
 12. กลุม่อาชีพเลี้ยงกบในอ่าง  1 กลุ่ม 
 13. กลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ   1 กลุ่ม 
 

5.สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 5.1  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
 -  ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า  ต้นทุนในการผลิตสูงท าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนผลผลิต
ตามฤดูกาลออกมากท าให้เกิดผลผลิตล้นตลาดและไม่มีตลาดรองรับ พ่อค้าคนกลางกดราคา 
 - ขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตร 
 - ประชาชนขาดความรู้ และที่ดินท ากิน 
 5.2 ปัญหาด้านสังคม 
 - ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - ประชาชนขาดสวัสดิการจากรัฐ 
 - ปัญหายาเสพติด 
  



5.3 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 - ด้านคมนาคมไม่สะดวก 
 -  ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างยังไม่ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
 - ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 5.4 ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
 - ขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ 
 - ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
 - ขาดแคลนแหล่งใช้กักเก็บน้ า 
 5.5 ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ เป็นต้น 
 -ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 -สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลไม่ท่ัวถึง 
 5.6 ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
 -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 -ประชาชนไม่สนใจด้านการเมือง ขาดการมีส่วนร่วม 
 5.7 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับสูงได้ 
 -ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
 5.8 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 -ปัญหาขยะมูลฝอย 
 -ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ 
 -ปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
 5.9 ปัญหาอื่น ๆ 
 -ประชาชนไม่สนใจในการรวมกลุ่มพัฒนา หรือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม 
 
6. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 -ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการตั้งกลุ่มอาชีพทางการเกษตร 
 -จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร 
 -จัดอบรมแนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
 6.2 การด าเนินงานด้านสังคม 
 -ตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 -รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน 
 -จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 6.3 การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 -สร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้ดีขึ้น 
 -ขยายเขตประปาเพ่ือให้มีน้ าใช้ครบทุกครัวเรือน  



 -ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน 
 -สร้างทางระบายน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
 -ให้รัฐออกเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
 6.4 การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
 -สร้างถังกักเก็บน้ า 
 -สร้างประปาหมู่บ้าน 
 - ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขุดลอกคลอง บ่อน้ าตื้น 
 -สร้างเข่ือน ฝาย อ่างเก็บน้ า ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร 

6.5 การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 -รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคเอดส์   เป็นต้น 
 -รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 -รัฐให้สวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 6.6 การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาต่อ 
 -ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาคมหมู่บ้าน 
 -จัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
 -จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 
 -จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
 6.7 การด าเนินงานด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -อบรมปลูกจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -จัดหาถังขยะ ท าป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด 
 -จัดท าป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -ปลูกป่าทดแทน  รณรงค์เลิกเผาไร่นาหลังการเก็บเก่ียว 
 6.8 การด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 -ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 -ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน 
 -ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา เช่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เป็นต้น 
 


