ด้านเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
พืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสาราญใต้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ทานา รองลงมา คือ ทาไร่ เลีย้ งสัตว์ รับจ้าง นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจาแนก
เป็ นรายหมูบ่ า้ นได้ คือ ทาสวนผลไม้ สวนยางพารา ตามลาดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒)
๖.๒ การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสาราญใต้มีการประมง ในชุมชนที่มีพนื ้ ที่ติดกับแหล่งนา้ เป็ นการจับ
ปลาตามธรรมชาติไปบริโภคในครัวเรือน และเป็ นอาชีพ
๖.๓ การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลสาราญใต้ เป็ น การประกอบการในลัก ษณะเลีย้ งใน
ครัวเรือนเป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลีย้ งไก่ เป็ ด โค สุกร กระบือ เพื่อจาหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
๖.๔ การบริการ
รีสอร์ท
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ

จานวน
จานวน

๑
๑

แห่ง
แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสาราญใต้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้
เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เช่น การจัดงานประเพณีตา่ งๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัด
๖.๖ อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสาราญใต้ไม่มีอตุ สาหกรรม แต่มกี ารประกอบโรงสีขนาดเล็ก จานวน
๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์ จานวน ๒ แห่ง โรงนา้ แข็ง จานวน ๑ แห่ง และมีโรงนา้ ดืม่ จานวน ๒ แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
บริษัท
ร้านค้าต่างๆ
๗๕
ตลาดสด
แห่ง

แห่ง สถานีบริการนา้ มัน
๓
แห่ง
แห่ง สถานที่รบั ซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร ๒
แห่ง โรงฆ่าสัตว์
๒
อูซ่ อ่ มรถ
๗
แห่ง

แห่ง
แห่ง

องค์กร/กลุ่มอาชีพ
จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทาให้ได้ขอ้ มูลกลุ่มต่างๆ ใน
ตาบลสาราญใต้ ดังนี ้ กลุม่ เย็บผ้า กลุม่ ทอผ้าไหม กลุม่ ทอเสื่อกก กลุม่ จักสาน และกลุม่ แปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร ใน
จานวนดังกล่าวมีกลุม่ ที่นา่ สนใจ เช่น กลุม่ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูท่ ี่ ๑ เช่น ข้าวเกรียบฟั กทอง ถั่วลิสง เกษตรกร

จะปลูกถั่วลิสงเพื่อนามาแปรรูป หลังจากปลูกถั่วลิสงในนาแล้วก็ทานาซึ่งเป็ นการปลูกพืชหมุนเวียนทาให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์และยังทาให้ขา้ วงามด้วย
ตาราง องค์กร/กลุ่มอาชีพในตาบลสาราญใต้
กลุ่ม
๑. กลุม่ แปรรูปข้าวเกรียบฟั กทอง
๒. กลุม่ ตัดเย็บเสือ้ ผ้า
๓. กลุม่ ทอผ้าไหม
๔. กลุม่ ชุมชนผูเ้ ลีย้ งโค
๕. กลุม่ ไร่นาสวนผสม
๖. กลุม่ เลีย้ งโค-กระบือ
๗. กลุม่ เพาะเห็ด
๘. กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง
๙. กลุม่ เลีย้ งสุกร
๑๐. กลุม่ เลีย้ งไก่

ที่ตั้ง
(หมูท่ ี่)
หมูท่ ี่ 1
หมูท่ ี่ ๒,๓
หมูท่ ี่ ๕
หมูท่ ี่ ๖,๑๔
หมูท่ ี่ ๗
หมูท่ ี่ ๘,๑๑
หมูท่ ี่ ๑๐
หมูท่ ี่ ๑๒
หมูท่ ี่ ๑๕
หมูท่ ี่ ๑๘

กิจกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตัดเย็บเสือ้ ผ้าแปรรูปส่งจาหน่าย
ทอผ้าไหมส่งจาหน่าย
เลีย้ งโคภายในครัวเรือนเพื่อจาหน่าย
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อจาหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน
เลีย้ งโค-กระบือเพื่อจาหน่าย
เพาะเห็ดเพื่อจาหน่ายและบริโภคในครัวเรือน
แปรรูปปลา
เลีย้ งสุกรเพื่อจาหน่าย
เลีย้ งไก่ภายในครัวเรือนเพื่อจาหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน

๖.๘ แรงงาน
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลสาราญใต้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาไร่ จากการสารวจข้อมูล
พืน้ ฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ โดยเฉพาะแรงงาน ด้านการเกษตร
ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ แรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปั ญหาที่
พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพืน้ ที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้า นใหญ่ ๆ เพราะในพืน้ ที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพืน้ ที่สว่ นมากเป็ นที่อยูอ่ าศัย และพืน้ ที่ทาเกษตรกรรม ปั ญหานีย้ งั ไม่
สามารถแก้ไขได้

