
 
ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี   

อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************************* 

วิสัยทัศน์ 
“ต าบลน่าอยู่ หมู่บ้านสามัคคี วิถีพอเพียง” 

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะทั่วไปของ อบต.วังสามัคคี  มีพ้ืนที่ลุ่มต่่า  มีความสูงจากระดับน้่าทะเล   156   เมตร  การใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปจึงมีการท่านาในพ้ืนที่ราบลุ่ม  และเพาะปลูกพืชไร่บนที่ดอน มีล่าห้วยไหลผ่านหลายสาย และ
มีฝายน้่าล้นขนาดใหญ่    2    แห่ง มีเนื้อทีป่ระมาณ 62 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 35,266 ไร่ 
      1.2. ลักษณะของดิน  
 ดินในต่าบลวังสามัคคี  เป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์ดี  ระบายน้่าได้ดี   ไม่ค่อยเก็บน้่า   พื้นที่ทั้งหมดเป็น
สภาพที่เหมาะสมปานกลาง  ใช้ในการท่านา  ปลูกอ้อยและพืชอ่ืน ๆ  ซึ่งปริมาณน้่าฝนน้อยไม่เพียงพอส่าหรับ
การเกษตร 
      1.3. ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ต่าบลวังสามัคคี  มีแหล่งน้่าตามธรรมชาติ บึง หนอง ห้วย ล่าน้่าไหลผ่านหลายสายไหลผ่านต่าบล  จะใช้
ประโยชน์ได้เฉพาะฤดูฝน  ได้แก่   

ห้วยควายชนช้าง  หนองแวง บึงห้วยซัน  ล่าน้่ายัง   
ห้วยข่า   หนองโน 
หว้ยวังม่วย  หนองสิม 
ห้วยวังยาว  หนองโต่ย 
ห้วยโปร่งคอม  หนองไฮ่ 
ห้วยผักหนาม  หนองแสง 
ห้วยวังฮู   ห้วยนา 
ห้วยกุดโก  ห้วยค่าอีขอ 
ห้วยทราย 

       1.4 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 เป็นป่าเต็งรัง พื้นที่ป่าไม้ของต่าบลวังสามัคคี  เป็นป่าไม้ท่าเลเลี้ยงสัตว์มีอยู่ในหมู่ที่  4, 5, 6, 7, 8  และ 10  
และป่าสงวนในหมู่ที่  4, 6  พ้ืนที่ป่าไมไ้ม่สมบรูณ ์ ป่าไม้มีน้อย มีไม้แดง  เต็ง รัง ตะแบก ไม้มะค่า ไม้ยาง เป็นต้น    

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
แบ่งออกเป็น   12   หมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   พ.ศ. 2458   เป็นหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วยเหนือ  หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 8 บ้านวังยาว  
หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้  หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วยพัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดก่วง  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทุ่งทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน้อย  หมู่ที่ 11 บ้านท่าแสงจันทร์ 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โชคชัย  หมู่ที่     12      บ้านใหม่ยิ่งเจริญ 
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-2- 
3. ประชากร 

      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 มีประชากรทั้งส้ิน  7,511    คน   2,183 ครัวเรือน  
 แยกเป็น   ชาย   3,782  คน   

  หญิง   3,729  คน   
มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ  112   คน/ตารางกิโลเมตร      

หมู่ที่ ประชากร จ่านวน 
ครัวเรือน 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

322 
391 
400 
262 
219 
444 
190 
433 
361 
294 
234 
232 

313 
404 
420 
281 
176 
473 
196 
405 
327 
282 
216 
236 

635 
795 
820 
543 
395 
917 
386 
838 
688 
576 
450 
468 

189 
222 
212 
177 
136 
260 
131 
217 
194 
182 
116 
147 

 

รวม 3,782 3,729 7,511 2,183 

-ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
๔. สภาพทางสังคม 
       ๔.๑ การศึกษา 

 - ข้อมูลด้านการศึกษา 
สถานศึกษาพ้ืนที่ จ่านวนโรงเรียน จ่านวนห้องเรียน จ่านวนครู จ่านวนนักเรียน 

สพฐ. 
 

4 36 41 
 

315 
 

รวมทั้งสิ้น 4 36 41 315 

      -  ที่อ่านหนังสือประจ่าหมู่บ้าน  จ่านวน  12 แห่ง 
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ่านวน    2 แห่ง 
ศพด.บ้านวังม่วยเหนือ และ ศพด.บ้านวังยาว 
      -  ศูนย์การศึกษานอกระบบ      จ่านวน   ๑     แห่ง 
      -  วัด      จ่านวน   ๗     แห่ง 

        4.2. การสาธารณะสุข 
(1)  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข    โดยมีสถานบริการ      ดังนี้ 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล  จ่านวน     1 แห่ง 
      -  อาสาสมัครสาธารณสุข ( ผสส. อสม. ) จ่านวน  175 คน 
      ๔.๓  ด้านการอุตสาหกรรม 
         -  โรงงานไฟฟ้าชีวมวล   จ่านวน       ๑     แห่ง   
         -  โรงงานชิ้นไม้สับ     จ่านวน          ๑      แห่ง     
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
       5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัด   อ่าเภอ  ต่าบล  หมู่บ้าน  มีเส้นทางคมนาคม   ดังนี้ 

(1)  ทางหลวงแผ่นดินสายโพนทอง  -  หนองพอก  ติดต่อกับ  อ่าเภอหนองพอก 
(2)  ทางลาดยาง รพช. สายบ้านวังยาว – หนองแวงห้วยทราย   อ่าเภอเมยวดี 
(2) ทางลาดยางกรมโยธาธิการสายบ้านโคกกกม่วง  -   บ้านพรมสวรรค์ 
(3) ทางลาดยาง  รพช. สายบ้านวังม่วย  -   ต่าบลสว่าง 

       5.2 การประปา 
มีประปาตามต่าบล   หมู่บ้าน   ดังนี้ 
 -  การประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1,หมู่ 4,11 และหมู่ที่ 9   จ านวน    3  แห่ง 

หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วยเหนือ     จ่านวน  1  บ่อ ใช้การได้ 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดก่วง และหมู่ที่ 11 บ้านท่าแสงจันทร์  จ่านวน    1  บ่อ ก าลังด าเนินการ 
หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วยพัฒนา จ่านวน  1  บ่อ  ก าลังด าเนินการ 

 -  การประปาหมู่บ้าน (ใต้ดิน)  จ านวน 15  แห่ง ดังนี้ ใช้การได้ทั้งหมด 
หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วยเหนือ  จ่านวน  3  บ่อ 
หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้  จ่านวน  2  บ่อ 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดก่วง  จ่านวน  1  บ่อ 
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน้อย  จ่านวน 2  บ่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม  จ่านวน  2  บ่อ 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทุ่งทอง  จ่านวน  2  บ่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านท่าแสงจันทร์ จ่านวน  2  บ่อ 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ยิ่งเจริญ จ่านวน  1  บ่อ 

      ๕.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
         -  โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล  จ่านวน         ๑       แห่ง 
         -  โรงงานชิ้นไม้สับ    จ่านวน         ๑       แห่ง 
     ๕.๔ สภาพปัญหา 
         -  ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม นอกฤดูกาลท่านา 

 -  ขาดแหล่งน้่าในการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง 
 -  แหล่งน้่าหลักท่ีมีอยู่ (ล่าน้่ายัง) ไม่สามารถน่ามาผลิตน้่าประปา เพ่ือการอุปโภค     
                     บรโิภค ตลอดจนการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ 
 อัตลักษณ์ชุมชนเป็นต าบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงอนุรักษ์ 
               1)  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้่าที่เหมาะสม การประกอบอาชีพหลักคือ การท่านา 
ท่าไร่อ้อย  มันส่าปะหลัง ประชาชนน้อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ่าวัน  
               2) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น กลุ่มอาชีพสตรี 
               3) มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
               4) ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมจากวัสดุในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
เช่น การท่ากระเป๋าแฟชั่น  กลุ่มสตรีท่ากระเป๋าแฟชั่น  กลุ่มร้อยมาลัย  กลุ่มสตรีทอผ้า กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์ เป็นต้น 

5.5.ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ต่าบลวังสามัคคี  มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งสิ้น  21,348   ไร่   ครอบครัวการเกษตร  จ่านวน 1,220  ครอบครัว    
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


