สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลสาโรงทาบ
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลสาโรงทาบ
เทศบาลตาบลสาโรงทาบ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตาม
พระราช กฤษฎีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
ตราเทศบาลตาบลสาโรงทาบ เป็นรูปต้นสาโรงเตี้ย ภายในวงกลม 2 วงกลม การที่การนาต้นสาโรง
เตี้ยมาเป็นสัญลักษณ์นั้น เนื่องมาจากเดิมที่ในพื้นที่อาเภอสาโรงทาบ จะมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ เป็นจานวนมาก
และเป็นต้นไม้ที่ราษฎรในเขตอาเภอสาโรงทาบให้ความเคารพนับถือ โดยในแต่ละปีจ ะมีราษฎรนาดอกไม้ ธูป
เทียนไปสักการะเป็นประจา เพื่อทาการขอฝน จึงได้มีการนาเอาชื่อของต้น สาโรงเตี้ยมาตั้งเป็นชื่ออาเภอ โดย
เอาคาว่า “สาโรง” และคาว่า “เตี้ย” ซึ่งตรงกับภาษาส่วยว่า “เตี้ยบ” เทียบกัภาษาไทยว่า “ทาบ” เป็นชื่อของ
อาเภอสาโรงทาบ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลสาโรงทาบ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราช กฤษฎีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยมีพื้นที่ประมาณ 4
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ทางรถยนต์ ประมาณ 511 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 447 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ไป
ทางทิศตะวันออก ประมาณ 54 กิโลเมตร
1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านหนองคู ต. หนองไผ่ล้อม อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหมื่นศรีต. หมื่นศรี อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านบ้านสาโรงทาบ ต.สาโรงทาบ อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านโพธา ต.หนองไผ่ล้อม อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดต่าจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ จะ
ประสบปัญหาน้าท่วมเป็นประจาทุกปี โดยมีพื้นที่ในการทาการเกษตรกรรมมีประมาณ 64 % พื้นที่ในการ
เลี้ยงประมาณ 5 % ส่วนที่เหลือจะเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนราชการ และอื่นๆ
1.4 สภาพภูมิประเทศ
ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อุณภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส มักเกิดปัญหาน้าท่วม
ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อุณภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ
1.5.1 การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 65 % มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทา
นา โดยยังต้องอาศัยน้าฝนในการทาการเกษตร
1.5.2 การพาณิชยกรรม ในเขตชุมชนหนองไผ่ล้อม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายและ
ดาเนินกิจการพาณิชย์ เช่น ร้านขายของชา ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ตลอดจนสินค้าเบ็ดเตล็ดนอกจากนั้นยัง
มีตลาดสดในเขตเทศบาล คือตลาดสด “คุณย่าทองใบ” เป็นตลาดสดระดับห้าดาว ซึ่งดาเนินการโดยเอกชน
และธนาคารในเขตเทศบาล มี 2 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร

1.5.3 การปศุสัตว์ ประชาชนทาการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน และค้าขายบ้าง
เล็กน้อยเป็นอาชีพเสริม สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
1.5.4 การประมง เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวยต่อการทาการประมง ดังนั้นการเลี้ยงปลา
จึงมักเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือทาการเลี้ยงปลาในนาข้าวในฤดูทานา
1.5.5 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลยังไม่มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดั้งนั้นการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม จึงมักเป็นการประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหม การแปร
รูปอาหาร เป็นต้น
2. สภาพสังคม
การปกครอง เขตเทศบาลตาบลสาโรงทาบมีพื้นที่อยู่ใน 2 ตาบล คือ ตาบลหนองไผ่ล้อม และตาบล
สาโรงทาบ โดยเทศบาลได้ดาเนินการแบ่งออกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่
1. ตาบลหนองไผ่ล้อม มี 4 ชุมชน ได้แก่
1.1 ชุมชนหนองไผ่ล้อม 1
1.2 ชุมชนหนองไผ่ล้อม 2
1.3 ชุมชนหนองแล้ง 1
1.4 ชุมชนหนองแล้ง 2
2. ตาบลสาโรงทาบ มี 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนห้วยแสง
ประชากร มีจานวนประชากร จานวน 2,468 คน แยกเป็นชาย 1,250 คน แยกเป็นหญิง 1,218
คน มีครัวเรือนจานวน 1,028 ครัวเรือน
ชุมชน
ชุมชนหนองไผ่ล้อม 1
ชุมชนหนองไผ่ล้อม 2
ชุมชนหนองแล้ง 1
ชุมชนหนองแล้ง 2
ชุมชนห้วยแสง
รวม

ชาย
255
243
293
232
227
1,250

จานวนประชากร
หญิง
350
191
294
218
200
1,218

รวม
605
434
552
450
427
2,468

จานวนครัวเรือน
342
222
129
108
227
1,028

ภาษาพูด สภาพทั่วไปเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่และมาจากที่อื่นอีกบางส่วน จึงทาให้มี
ภาษาพูดที่ตดต่างกัน 4 ภาษา คือภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาส่วย(กูย) ภาษาไทย-จีน จากการที่มีภาพูด
แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดความแตกต่างในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
การศึกษา มีโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ซึ่ง
ทางานเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสาโรงทาบ ๑ แห่ง โดยเปิด
ทาการเรียนการสอน ๓ ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ชั้นอนุบาล ๔ ขวบ และชั้นอนุบาล ๕ ขวบ
การศาสนา มีวัด ๑ แห่ง ได้แก่ วัดเทพวิสุทธาราม และสานักสงฆ์ ๑ แห่ง ได้แก่ สานักสงฆ์วัดป่า
คามวาสี

การสาธารณสุข มีโรงพยาบาล ขนาด ๓๐ เตียง ๑ แห่ง คลินิกเอกชน ๓ แห่ง ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน
๓ แห่ง สาหรับสาธารณสุขของเทศบาล จะดาเนินการในด้านการรักษาความสะอาด การกาจัดขยะมูลฝอย
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตารวจภูธรอาเภอสาโรงทาบ กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอาเภอสาโรงทาบ และศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลสาโรงทาบ คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต
เทศบาล
ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
๑. ถนนสายหลัก ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ๒ สาย ได้แก่
ถนนสายสาโรงทาบ-รัตนบุรี
เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๑.๓๕๐ กม.
ถนนสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ
เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๑.๗๕๐ กม.
ถนนสายสาโรงทาบ-บ้านพอก
เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๑.๑๕๐ กม.
๒. ถนนสายรอง ในความรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่
ถนน คสล. จานวน ๓๐ สาย ระยะทางรวม ๑๐.๐๓๒ กม.
ถนนลูกรัง จานวน ๑ สาย
ระยะทางรวม ๐.๗๖๐ กม.
ถนนหินคลุก จานวน ๒ สาย
ระยะทางรวม๑.๐๙๐ กม.
ถนนดิน
จานวน ๒ สาย
ระยะทางรวม ๑.๑๕๐ กม.
การขนส่ง
มีสถานีรถไฟสาโรงทาบ จานวน ๑ แห่ง และสถานีรถโดยสารประจาทาง ๑ แห่ง
การโทรคมนาคม
การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จานวน ๑ แห่ง
การโทรศัพท์ มีโทรศัพท์บริการ จานวนประมาณ ๕๐๗ เลขหมาย และมีโทรศัพท์สาธารณะ
จานวน ๑๕ แห่ง
การสาธารณูปโภค
๑. การไฟฟ้า มีสานักงานการไฟฟ้าอาเภอสาโรงทาบ จานวน ๑ แห่ง มีผู้ใช้ไฟฟ้า ๗๘๐ ราย
๒. การประปา มีสถานีย่อยของการประปาส่วนภูมิภาค จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ตาบลเกาะแก้ว มี
ผู้ใช้น้า จานวน ๗๐๕ ราย
๓. วิทยุสื่อสาร เทศบาลตาบลสาโรงทาบ มีสถานีแม่ข่ายของเทศบาล ๑ สถานี และวิทยุสื่อสาร
ชนิดพกพา จานวน ๑๔ เครื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน
๑. พื้นที่นา
จานวนประมาณ ๘๗๕ ไร่ หรือร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่ทั้งหมด
๒. พื้นที่ทาสวนทาไร่
จานวนประมาณ ๕๐๐ ไร่ หรือร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๓. พื้นที่เลี้ยงสัตว์
จานวนประมาณ ๕๐๐ ไร่ หรือร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๔. พื้นที่พักอาศัย
จานวนประมาณ ๖๐๐ ไร่ หรือร้อยละ ๒๔ ของพื้นที่ทั้งหมด
๕. พื้นที่ประกอบการ/ธุรกิจ จานวนประมาณ ๒๕ไร่ หรือร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมด

ทรัพยากรน้า
มีพื้นที่ลาห้วย หนอง คลอง บึง รวมประมาณ ๖๙ ไร่ หรือร้อยละ ๒.๗๖ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมี
แหล่งน้าที่สาคัญ ดังนี้
๑. สระหลังตลาดหนองไผ่ล้อม
มีพื้นที่กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร
๒. สรระหนองใหญ่
มีพื้นที่กว้าง ๖๑ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร
๓. สระน้าฝน
มีพื้นที่กว้าง ๔๗ เมตร ยาว ๖๔ เมตร
๔. สระข้างโรงปุ๋ย
มีพื้นที่กว้าง ๕๑ เมตร ยาว ๗๘ เมตร
๕. คลองสุขอารมณ์
มีพื้นที่กว้าง ๘เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร
๖. คลองห้วยแสง
มีพื้นที่กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓,๖๓๔ เมตร
๗. คลองข้างทางรถไฟ ๒ ข้างทาง
มีพื้นที่กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔,๖๐๐ เมตร
ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการอพยพ
ลาดับที่

พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการอพยพ

1.
2.
3.
4.

ลานอเนกประสงค์ (สโตว์)
สถานีรถไฟสาโรงทาบ
ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแล้ง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแสง

ความสามารถในการรองรับผู้
อพยพ
500 คน
200 คน
50 คน
50 คน

หมายเหตุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันอุทกภัย
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

รายการ
เสื้อชูชีพ
เครื่องสูบน้า
รถบรรทุกน้า 6 ล้อ
รถบรรทุกน้า 10 ล้อ

จานวน
10 ตัว
3 เครื่อง
1 คัน
1 คัน

หมายเหตุ

