
๒.๑ เขตการปกครอง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ ประกอบดว้ยหมู่บา้น ๒๐ หมู่บา้นมีพืน้ที่อยู่ในองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทัง้หมด ๒๐ หมูบ่า้น ดงันี ้

หมูท่ี่  ๑  บา้นโคกส าราญ  ผูป้กครอง  นายวีระ  สมตาเต๊ะ     ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๒  บา้นหนองแสง  ผูป้กครอง  นายไพทลูย ์ แดนเจรญิ ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๓  บา้นหนองแสงใหม ่ผูป้กครอง  นายพงษ์ไพโรจน ์ เสนาเลศิ     ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๔  บา้นค าเขื่อนแกว้เหนือ ผูป้กครอง  นายอดศิกัดิ ์ ชุม่เรอืงศร ี ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๕  บา้นกดุแห ่  ผูป้กครอง  นายบญุมา  ธาตแุสง  ผูใ้หญ่บา้น  
หมูท่ี่  ๖  บา้นค าหุง่  ผูป้กครอง  นายถวิล  พฒันะสาร        ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี่  ๗  บา้นหนองกงุนอ้ย ผูป้กครอง  นายทองเหรยีญ  ค าแสนโคตร   ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๘  บา้นทา่ชา้ง  ผูป้กครอง  นายเทพอนนัต ์ เขจรจิตร ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๙  บา้นหนองกงุนอ้ย ผูป้กครอง  นายประสทิธ์ิ  ดีรกัษา     ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๐  บา้นโพนทอง  ผูป้กครอง  นางส าราญ  ดีสวนโคก  ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๑  บา้นค าป่าหวาย ผูป้กครอง  นายสทิธ์ิ  งามผิวเหลอืง ผูใ้หญ่บา้น  
หมูท่ี่  ๑๒  บา้นค าอดุม  ผูป้กครอง  นายสกล  เหมวิพฒัน ์       ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๓  บา้นหนองไผ ่  ผูป้กครอง  นายสมบตัิ  ทิงิว้งาม     ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๔  บา้นหนองแสงใต ้ผูป้กครอง  นายเมฆ  สะหะขนัธ ์  ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๕  บา้นโนนศาลาทอง ผูป้กครอง  นายประดษิฐ์  ศรมีี      ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๖  บา้นค าเขื่อนแกว้ ผูป้กครอง  นายวีระยทุธ  เวยีงสมทุร ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๗  บา้นหนองแสงเหนือ ผูป้กครอง  นายสเุนตร  ทบัพิมล  ก านนัต าบล  
หมูท่ี่  ๑๘  บา้นโนนหนองไฮ ผูป้กครอง  นายไชยา  พงัคะโส       ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๑๙  บา้นโนนทนั  ผูป้กครอง  นายสมัฤทธ์ิ  ยนัตา     ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี่  ๒๐  บา้นสนัติสขุ  ผูป้กครอง  นายสมัพนัธ ์ ศรสีลุยั  ผูใ้หญ่บา้น 

๒.๒ การเลอืกตั้ง   
องคก์ารบริหารสว่นต าบลส าราญใต ้มีทัง้หมด ๒๐ หมูบ่า้น ประชาชนใหค้วามรว่มมือดา้นการเลอืกตัง้

เป็นอย่างดี เช่น การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนมาใชส้ิทธิเลอืกตัง้ จ านวนผูม้าใชส้ิทธิ
เลือกตัง้ประมาณ ๖,๐๐๐ คน  จากผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทัง้สิน้ ๖,๖๒๙ คน องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใต ้ขอความ
รว่มมือ ผูน้  า เจา้หนา้ที่ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบใหร้ะมัดระวงั สอดส่องพฤติกรรมและใหร้ายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค ์
ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มูลที่ถกูตอ้ง เก่ียวกับขอ้กฎหมายของการเลือกตัง้ที่กระท าไดแ้ละท าไม่ไดใ้หป้ระชาชนไดร้บัทราบ 
ปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลก็ไดพ้ยายามแกไ้ข โดยเรือ่งจากการประชมุประชาคมทอ้งถ่ินทกุหมูบ่า้นใน
เขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 
 
 
 
  



     
 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  ๒๐  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ บา้นโคกส าราญ ๑๓๓ ๒๓๑ ๒๔๕ 

๒ บา้นหนองแสง  ๑๗๕ ๓๓๖ ๓๓๒ 

๓ บา้นหนองแสงใหม ่ ๙๖ ๑๖๐ ๑๖๖ 

๔ บา้นค าเขื่อนแกว้เหนือ ๗๘ ๑๔๘ ๑๓๗ 

๕ บา้นกดุแห ่ ๒๔๗ ๕๐๑ ๕๖๕ 

๖ บา้นค าหุง่ ๙๓ ๑๙๔ ๑๘๒ 

๗ บา้นหนองกงุนอ้ย ๒๕๗ ๔๗๓ ๔๔๗ 

๘ บา้นทา่ชา้ง ๔๕ ๙๖ ๙๖ 

๙ บา้นหนองกงุนอ้ย ๒๐๒ ๔๐๐ ๓๘๖ 

๑๐ บา้นโพนทอง  ๑๗๒ ๒๗๙ ๒๗๕ 

๑๑ บา้นค าป่าหวาย ๖๔ ๑๒๒ ๑๔๓ 

๑๒ บา้นค าอดุม ๑๖๑ ๒๒๔ ๒๓๒ 

๑๓ บา้นหนองไผ ่  ๘๒ ๑๓๔ ๑๕๑ 

๑๔ บา้นหนองแสงใต ้ ๕๔ ๑๑๔ ๑๑๖ 

๑๕ บา้นโนนศาลาทอง ๘๐ ๑๔๔ ๑๔๓ 

๑๖ บา้นค าเขื่อนแกว้ ๖๕ ๗๐ ๗๔ 

๑๗ บา้นหนองแสงเหนือ ๑๒๔ ๑๙๗ ๒๔๗ 

๑๘ บา้นโนนหนองไฮ ๑๐๗ ๒๐๒ ๑๙๒ 

๑๙ บา้นโนนทนั ๗๔ ๑๑๙ ๑๔๒ 

๒๐ บา้นสนัติสขุ ๑๑๖ ๒๕๗ ๒๖๐ 

รวมทั้งสิน้ ๒,๔๒๕ ๔,๔๐๑ ๔,๕๓๑ 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสามชัย  ณ เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

๓.  ประชากร 



 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ประชากร 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใต้(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอาย ุ

จ านวนประชากรเยาวชน ๘๙๒ ๙๗๑ อายตุ ่ากวา่  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร ๒,๙๕๔ ๓,๐๕๒ อาย ุ ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผูส้งูอาย ุ ๕๕๕ ๕๐๘ อายมุากกวา่  ๖๐ ปี 

รวม ๔,๔๐๑ ๔,๕๓๑ ทั้งสิน้  ๘,๙๓๒  คน 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสามชัย ณ เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
      
   
  ๔.๑  การศึกษา  
  ดา้นการศึกษาในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าราญใต ้ มีการจดัการดา้นการศึกษา  โดยมีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต ้จ านวน  ๔ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  จ านวน  ๕  แหง่  ตามขอ้มลู  ดงันี ้  
 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม 
๑ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นกดุแห ่ ๕ ๒๘ ๑๗ ๔๕ 
๒ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัอโศกธรรมาราม ๑๐ ๒๙ ๔๒ ๗๑ 
๓ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเวฬวุนาราม ๑๓ ๑๙ ๗ ๒๖ 
๔ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับา้นโนนศาลาทอง ๑๕ ๓๕ ๓๖ ๗๑ 

รวม ๑๑๑ ๑๐๒ ๒๑๓ 
  

➔  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นกดุแห ่  
-  มีครูผูด้แูลเดก็  จ านวน    ๒  คน    
-  มีผูช้่วยครูผูด้แูลเดก็ จ านวน    ๒    คน 

  ➔  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัอโศกธรรมาราม 
-  มีครูผูด้แูลเดก็   จ านวน    ๒  คน    

4.  สภาพทางสังคม 



-  มีผูช้่วยครูผูด้แูลเดก็ จ านวน    ๑   คน 
➔  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเวฬวุนาราม   

-  มีครูผูด้แูลเดก็  จ านวน    ๑  คน    
-  มีผูช้่วยครูผูด้แูลเดก็ จ านวน    ๑    คน 

➔  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นโนนศาลาทอง   
-  มีครูผูด้แูลเดก็  จ านวน    ๒  คน    
-  มีผูช้่วยครูผูด้แูลเดก็ จ านวน    ๑  คน 

ข้อมูล  ณ  วนัที่   พฤษภาคม  25๖๒ 

สภาเดก็และเยาวชนต าบลส าราญใต้ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใต ้ ได้จัดตัง้สภาเด็กและเยาวชนขึน้ จ านวน ๑ แห่งเพื่อเป็นองคก์ร
เครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใตท้ี่มีการด าเนินงานในดา้นต่างๆ    เขา้
ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการสง่เสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนภายในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ส าราญใต้ภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนีส้ภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2550 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560  
โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส  านกังานตัง้อยู่ที่ องคก์ารบริหารสว่นต าบลส าราญใต ้   อ าเภอสามชยั  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดย
ไดด้  าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสง่เสรมิ สนบัสนนุ และประสานงานการด าเนินการของ
สภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสงักดั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา  รวม 

อนุบาล 
1 

อนุบาล 
2 

อนุบาล 
3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.๑ ม.๒ ม.๓  

 ๑. โรงเรยีนทา่ชา้งประชารฐั - - - ๓ ๔ ๒ ๓ ๒ ๒ - - - ๑๖ 

 ๒. โรงเรยีนกดุแห ่ - ๑๐ ๑๒ ๖ ๑๑ ๒๓ ๑๔ ๑๓ ๒๖ - - - ๑๑๕ 

 ๓. โรงเรยีนบา้นหนองกงุนอ้ย - ๒๘ ๓๒ ๒๔ ๒๐ ๒๓ ๒๐ ๒๐ ๒๓ ๑๐ ๒๒ ๑๑ ๒๓๓ 

 ๔. โรงเรยีนหนองแสงราษฎร์
พฒันา 

- ๒๒ ๑๕ ๒๔ ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๑๗ ๒๑ ๖ ๔ ๑๑ ๑๗๙ 

 ๕. โรงเรยีนค าหุง่ราษฎรบ์ ารุง  - ๒ ๔ ๕ ๓ - ๒ ๓ ๔ - - - ๒๓ 

รวมทั้งสิน้  ๖๒ ๖๓ ๖๒ ๕๘ ๖๖ ๕๘ ๕๕ ๗๖ ๑๖ ๒๖ ๒๒ ๕๖๖ 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ณ วนัที่  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔.๒  สาธารณสุข     
               โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลส าราญใต ้ จ านวน  ๒  แหง่   



- โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพหนองกงุนอ้ย 
- โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพหนองแสง 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใตไ้ม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึน้ แต่มีเหตุการณ์ลกัขโมยทรพัยส์ิน
ประชาชน และท าลายทรพัยส์ินของราชการ ซึ่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใตก็้ไดด้  าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดงักลา่ว จากการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานพบวา่ สว่นมากครวัเรอืนมีการปอ้งกนัอบุัติภยัอยา่งถกูวิธี  มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรพัยส์นิ ปัญหาคือจากขอ้มลูที่ส  ารวจพบวา่มกีารปอ้งกนัอบุตัิเหต ุอาชญากรรม  วิธีการแกปั้ญหาขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลส าราญใตไ้ดต้ัง้จุดตรวจ จดุสกดั จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวนัหยดุหลายวนัเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุม่วยัรุน่โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ชุมชนไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก การแกไ้ขปัญหา คือการแจง้เตือนใหผู้ป้กครองดูแลบตุรหลานของตน 
ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  และโทษที่ไดร้บัจากการเกิดเหตทุะเลาะวิวาท การขอความรว่มมือไปยงั
ผูน้  า การขอก าลงัจากต ารวจ ผูน้  า อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ใหเ้กิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ใหเ้กิดขึน้เลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบนัไมส่ามารถที่จะแกไ้ขได ้ทัง้ที่มีการรว่มมือกนัหลายฝ่าย เป็นเรือ่งที่ทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะตอ้งหาวิธีที่จะ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนตอ่ไปตามอ านาจหนา้ที่ท่ีสามารถด าเนินการได ้             

๔.๔  ยาเสพตดิ 
ปัญหายาเสพติดในองคก์ารบริหารสว่นต าบลส าราญใต ้จากการท่ีทางสถานีต ารวจภธูรอ าเภอสามชยั

ไดแ้จง้ใหก้ับองคก์ารบริหารสว่นต าบลส าราญใตท้ราบนัน้พบว่าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลส าราญใต ้  มีผูท้ี่ติดยา
เสพติดแตเ่มื่อเทียบกบัพืน้ท่ีอื่นถือวา่นอ้ย เหตผุลก็เนื่องมาจากวา่ไดร้บัความรว่มมือกบัทางผูน้  า ประชาชน หนว่ยงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใตท้ี่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแกไ้ขปัญหาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ส าราญใตส้ามารถท าไดเ้ฉพาะตามอ านาจหนา้ที่เท่านัน้ เช่น การณรงค ์               การประชาสมัพนัธ์ การแจง้เบาะแส 
การฝึกอบรมใหค้วามรู ้ถา้นอกเหนือจากอ านาจหนา้ที่ ก็เป็นเรือ่งของอ าเภอหรือต ารวจแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลส าราญใตไ้ดใ้หค้วามรว่มมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห ์
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าราญใตไ้ดด้  าเนินการดา้นสงคมสงัเคราะห ์ดงันี ้

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบีย้ยงัชีพใหก้บัผูส้งูอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูป่้วยเอดส ์  
(๒)  รบัลงทะเบยีนและประสานโครงการเงินอดุหนนุเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบตัรผูพ้ิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการสรา้งและซอ่มที่อยูอ่าศยัใหก้บัผูย้ากไร ้ รายไดน้อ้ย  ผูด้อ้ยโอกาสไรท้ี่พึง่ 
(๕)  ประสานการใหค้วามชว่ยเหลอืของจงัหวดั อ าเภอ หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ 
(๖)  จดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ

 


