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สวนที่ 1สวนที่ 1  
 
 
 

ประวัติความเปนมา 
กระทรวงมหาดไทย ไดยกฐานะบางสวนในตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

ข้ึนเปนสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา  เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม  2499  ใหเรียกวา  "สุขาภิบาลโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา"  ตอมาได
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลโชคชัยเปน "เทศบาลตําบลโชคชัย"  ตามพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542    มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542  โดยคําวา  "โชคชัย"  
เปนชื่อท่ีตั้งตามชื่อของอําเภอ  ซ่ึงตั้งแตเดิมชื่อวา  "อําเภอกระโทก" ข้ึนอยูในการปกครองของจังหวัด
นครราชสีมา ตอมาในป พ.ศ. 2486  ไดเปลี่ยนชื่ออําเภอใหมเพ่ือใหมีความไพเราะและเปนสิริมงคลวา 
"อําเภอโชคชัย"  ซ่ึงเปนท่ีพอใจของชาวโชคชัยโดยท่ัวไป 

เทศบาลตําบลโชคชัยมีพ้ืนท่ีประมาณ 4  ตารางกิโลเมตร ระยะทางหางจากจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณ  30  กิโลเมตร 
 

1.1 ดานกายภาพ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 อาณาเขตและพ้ืนท่ีติดตอ 

ทิศเหนือจรด อบต.โชคชัย อําเภอโชคชัย 
ทิศใตจรด อบต.กระโทก อําเภอโชคชัย 
ทิศตะวันออกจรด อบต.โชคชัย  และอบต.กระโทก อําเภอโชคชัย 
ทิศตะวันตกจรด อบต.พลับพลา อําเภอโชคชัย 
เขตการปกครอง  เทศบาลตําบลโชคชัย  มีเขตการปกครอง  2  ตําบล  ไดแก  ตําบลโชคชัยและ

ตําบล   กระโทก  มีจํานวนชุมชนท้ังหมด  19  ชุมชน  ดังนี้ 
1.  ตําบลกระโทก  ประกอบดวย 

หมูท่ี  1 บานศรีพุทธา   
หมูท่ี  4 บานโคกกระสังข  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  6 บานโพธิ์เงิน  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  7 บานโพธิ์ทอง 
หมูท่ี  8 บานชะอม  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  9 บานโบสถ  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  12 บานหม่ี 
หมูท่ี  13 บานคลองทาแร  (พ้ืนท่ีบางสวน) 

2.  ตําบลโชคชัย  ประกอบดวย 
 หมูท่ี  1 บานโชคชัย  (พ้ืนท่ีบางสวน) 

หมูท่ี  2 บานสระประทุม  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  3 บานปาหมาก  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  4 บานพิชิตคเชนทร  
หมูท่ี  5 บานบุ  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  6 บานกระโทก 
หมูท่ี  7 บานบิงนอย  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  8 บานบิง  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  12 บานโพธิ์ทอง  (พ้ืนท่ีบางสวน) 

สภาพทั่วไปและขอมลู
พื้นฐาน 



หมูท่ี  13 บานหนองไผ  (พ้ืนท่ีบางสวน) 
หมูท่ี  14  บานสระประทุมใหมพัฒนา (แยกออกมาจากหมู 2 ต.โชคชัย) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงลักษณะลูกคลื่น มีความสูงประมาณ 175-271 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล 

ลําน้ํา    
ท่ีสําคัญไหลผาน 2 สายคือลําน้ํามูลและลําพระเพลิง มี 3 ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหง

แลง     แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
กอใหเกิดความ 
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 35 – 39.9 องศา
เซลเซียส     รอนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต
อาจเกิด“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตเทศบาลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว     1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยัง    มีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ 15 องศา  

1.3  ลักษณะของดิน  สภาพดินโดยสวนใหญ เปนดินปนทราย มีธาตุอาหารท่ีพืชตองการนอย 
1.4 ลักษณะของแหลงน้ํา  มีคลองชลประทาน จํานวน 1 แหง 

   

2. ดานการเมือง/การปกครอง  
เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีท้ังหมด 19 ชุมชน  แตละชุมชนมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทน

ของชุมชน  19 คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล  ประชาชนใหความรวมมือดานการ
เลือกตั้งเปนอยางดี ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออก
ชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวา  จะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน 
อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งใหประชาชน
ได  
รับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีเทศบาลจัดข้ึน มี
ประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความ
ตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลไดจัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และ
กรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ
มาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดาน
งบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ดานบริการ  

2.1 การเลือกตั้ง 



  เดิมเทศบาลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย ท้ังเขตเทศบาลเปน 1 เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปน  2  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบดวย 11 ชุมชน      
เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบไปดวย 8 ชุมชน 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชน     ในเขตเทศบาลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรม
ของเทศบาลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล  การประชุม
ประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   
 
3. ประชากร 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร ของเทศบาลตําบลโชคชัย  ประจําป  2559 

ช่ือชุมชน (ต.โชคชัย) หมู ตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

ทะเบียนบานกลาง 0 โชคชัย 4 174 193 367 
ชุมชนบานโชคชัย 1 โชคชัย 666 431 494 925 
ชุมชนบานสระประทุม 2 โชคชัย 327 355 371 726 
ชุมชนบานปาหมาก 3 โชคชัย 315 368 388 756 
ชุมชนบานพิชิตคเชนทร 4 โชคชัย 271 328 352 680 
ชุมชนบานบ ุ 5 โชคชัย 238 314 385 699 
ชุมชนบานกระโทก 6 โชคชัย 438 544 630 1174 
ชุมชนบานบิง  (นอย) 7 โชคชัย 203 291 360 651 
ชุมชนบานบิง 8 โชคชัย 251 414 438 852 

  

ช่ือชุมชน (ต.โชคชัย) หมู ตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

ชุมชนบานโพธิ์ทอง 12 โชคชัย 432 341 378 719 
ชุมชนบานหนองไผ 13 โชคชัย 635 465 487 952 
ชุมชนบานสระประทุมใหมพัฒนา 14 โชคชัย 204   233 276 509 

   

ช่ือชุมชน (ต.กระโทก) หมู ตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

ชุมชนบานศรีพุทธา 1 กระโทก 231 219 244 463 
ชุมชนบานโคกกระสังข 4 กระโทก 277 315 338 653 
ชุมชนบานโพธิ์เงิน 6 กระโทก 206 269 277 546 
ชุมชนบานโพธิ์ทอง 7 กระโทก 156 154 180 334 
ชุมชนบานชะอม 8 กระโทก 205 302 301 603 
ชุมชนบานโบสถ 9 กระโทก 28 76 57 133 
ชุมชนบานหม่ี 12 กระโทก 153 152 171 323 
ชุมชนบานคลองทาแร 13 กระโทก 164 313 352 665 

รวมท้ังหมด 5,404 6,058 6,672 12,730 



ขอมูล  ณ  เดือน มิถุนายน 2559 สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลโชคชัย 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  มีสถานศึกษาท่ีอยูภายในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย ดังนี้ 
 

สถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน จํานวนครูผูสอน จํานวน

หองเรียน 
จํานวนอาคาร

เรียน ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย 40 60 - 5 5 1 

โรงเรียนบานบงิ 40 36 2 6 8 2 

โรงเรียนบานพิชติคเชนทร 163 116 5 15 10 5 

โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 752 724 9 39 39 3 

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1,499 2,056 48 96 84 5 

รวม 2,499 2,992 64 159 145 16 

                                                                    (ขอมูล : ณ  เดือน  มิถุนายน  2562) 
4.2 สาธารณสุข 
        จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชนเชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส 
โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็กและโรคอ่ืนๆ อีกมาก  มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือ
ประชาชนบางรายไมยอมไป     คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไขปญหา คือ เทศบาลและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็
ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปน  อยางดี มีหนวยงานดานสาธารณสุข ดังนี้ 

4.1)  โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีจํานวน 1 แหง  มีเตียงคนไขจํานวน  60  
เตียง 

4.2)  คลินิกเอกชน จํานวน     9    แหง 
4.3)  รานขายยา จํานวน     5    แหง 

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และ
ทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงเทศบาลก็ไดดําเนินการแกปญหาของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการไดตาม
อํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก และมีรถตรวจการณ คอยตรวจตราและเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง  
รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี 
งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก 
การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก 
ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไม
สามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

4.4 ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอโชคชัยไดแจง

ใหกับเทศบาลทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบ



ผูคา เหตุผล   ก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวย
สอดสองดูแลอยูเปนประจํา  การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน 
การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีก็เปน
เรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 4.5 การสังคมสังเคราะห  เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

1 ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
4. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
6.  ต้ังโครงการปรบัปรุงซอมแซมบานคนจน และโครงการตานภัยหนาว      

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนสง 
ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 90 

เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 100  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็กทุกสาย ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ 
จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ ปจจุบันเทศบาลมีเสนทางคมนาคม  ดังนี้ 

   เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียงมีดังนี้ 
   5.5.1  ทางหลวงแผนดิน    
   - หมายเลข 24   สายโชคชัย-เดชอุดม 

- หมายเลข 224   สายโชคชัย-ครบุรี 
                ถนน 

ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง จํานวน   1    สาย 
 สภาพถนน ลาดยาง   จํานวน   1    สาย ระยะทาง 1.6  

กิโลเมตร 
                              ถนนของทองถ่ิน                จํานวน    20 สาย 

 สภาพถนน คอนกรีต จํานวน   161   สาย ระยะทาง  20.1  
กิโลเมตร 

 ลาดยาง จํานวน    4 สาย ระยะทาง     2 กิโลเมตร 
 ลูกรัง จํานวน    4    สาย   ระยะทาง     2 กิโลเมตร 
  5.5.2  สะพาน    จํานวน    -    สะพาน 
  5.5.3  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
   -  รถโดยสารประจําทาง   สายโชคชัย – นครราชสีมา 
       สายครบุรี – นครราชสีมา 

5.2 การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน 
การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และ
วิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

5.3 การประปา 



ปจจุบันมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน  คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  จะมี
บางท่ีหนวยงานการประปาสวนภูมิภาค แจงหยุดจายน้ําประปา แตไมกระทบเนื่องจากเปนการหยุดจาย
น้ําประปาระยะเวลาสั้น ๆ สวนการตั้งงบประมาณไมสามารถดําเนินการเองไดเนื่องจากไมไดอยูในอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาล  แตไดมีการตั้งงบประมาณในการอุดหนุนการขยายเขตน้ําประปาใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคไวทุกป  

5.4 โทรศัพท 
 - โทรศัพทสวนบุคคลในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย    จํานวน   1,067   เลขหมาย 
 - โทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย     จํานวน       56   เลขหมาย 
 - ชุมสายโทรศัพทในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย         จํานวน         2   ชุมสาย   

ไดแก  ชุมสายโทรศัพทของ  TOT  และชุมสายโทรศัพทของ  TT&T 
 - ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย  จํานวน      1   แหง 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงภายในเขตเทศบาล        จํานวน      2   แหง 
 - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวภายในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย ครอบคลุม 100 เปอรเซ็นต  

มีระบบเสียงตามสายดําเนินงานโดยเทศบาลและยังมีหอกระจายขาวตามชุมชนตางๆ 
5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

        มีไปรษณีย จํานวน 1 แหง ใหบริการเวลา  08.30–16.30 น. ในวันจันทร–เสาร (วันเสารครึ่ง
วัน)    หยุดวันอาทิตย 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
ประชาชนในเขตเทศบาล   สวนใหญประกอบอาชีพการบริการและพาณิชยกรรม  สวนการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  จะมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูนอกเขตเทศบาล 
6.1 การเกษตร  

อาชีพเกษตรกรรมของชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย สวนมากจะประกอบอาชีพทํานา
ทําไร รายไดของประชากรท่ีมาจากการเกษตรอยูในเกณฑท่ีต่ํา เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร มีราคาไม
แนนอนและบริเวณใกลเคียงของเทศบาลนั้น ยังเปนชุมชนเกษตรกรอยู โดยมีการทํานาเปนหลัก 
 พ้ืนท่ีทํานา ประมาณ  8,135 ไร ผลผลิต 4,676.75 ตัน/ป 
 พ้ืนท่ีทําสวน ประมาณ      15 ไร 

 - พืชผักท่ัวไป จํานวน      15 ไร ผลผลิต       - ตัน/ป 
 พ้ืนท่ีทําไร ประมาณ    695 ไร  

 - มันสําปะหลัง จํานวน    695 ไร ผลผลิต    3,475 ตัน/ป 
6.2  การบริการ 

สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 
-  สถานีบริการน้ํามัน จํานวน   3 แหง 
-  ตลาดสด จํานวน   2 แหง 
-  ตลาดไนท จํานวน   1 แหง 
-  รานคาท่ัวไป จํานวน    213 ราน 
-  ธนาคารในเขตเทศบาล จํานวน   3 แหง 
 
-  รานทอง จํานวน   5 แหง 
-  โรงแรม จํานวน      6  แหง 

6.3 การทองเท่ียว 



  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  
การจัดงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีงานของดีบานกระโทก ลอยกระทงโชคชัย และโครงการสงเสริม
ประติมากรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ และ การจัดสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ 
   6.4 กลุมอาชีพ  มีกลุมอาชีพ จํานวน  1  กลุม 
   1. กลุมขนมหวานบานชะอม 

6.5 แรงงาน 
ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท  หางราน

ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย 
ปญหานี้  ยังไมสามารถแกไขได 

6.6 การพาณิชย 
  มีหางสรรพสินคา โลตัส สาขาโชคชัยในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 ศาสนา 

ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเปนพุทธศาสนิกชน  นับถือศาสนาพุทธท้ังหมดและมีจํานวนวัด/     
สํานักสงฆ ในเขตเทศบาล 5 แหง ไดแก วัดศรีพุทธาราม วัดใหมสระประทุม วัดนอก วัดบิง วัดปาธรรมมิกา
ราม 

  

 7.2  จํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ 
-สัญชาติไทย   จํานวน  12,537  คน 
-สัญชาติจีน   จํานวน         2  คน 
-สัญชาติอ่ืน ๆ ท่ีไมใชไทย จํานวน      101  คน 
-สัญชาติอ่ืน ๆ ท่ีไมใชไทย/จีน จํานวน        99  คน 
 

7.3 ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
 

7.4 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  การตํา
สากเหม่ิง  ทําเทียนพรรษา  การทําเสนผัดหม่ี   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 90 % พูดภาษากระโทก    

7.5 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตเสนผัดหม่ี (หม่ีกระโทก) เอาไวจําหนายบาง  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ํา มีแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนเอง จํานวน 2 แหง คือ บึงกระโทก และสระน้ําวัดใหมสระประทุม 
 8.2 ปาไม  ไมมีพ้ืนท่ีสีเขียว หรือพ้ืนท่ีปาไม 
 8.3 ภูเขา  ไมมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาหรือท่ีราบสูง 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 2 

แผนผังองคกรเทศบาลตําบลโชคชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลโชคชัย 
 

คณะผูบริหาร สภาเททศบาล 
 

นายกเทศมนตรี 

 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
(12 คน) 
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9. การมีสวนรวมของประชาชน 

กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย  มีสวนรวมในการ
ดําเนินการตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย แผนพัฒนา 3 ป แผนการ
ดําเนินงาน และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
3. การจัดทํายุทธศาสตร  วิสัยทัศน  ในการพัฒนาเทศบาล 
4. การจัดประชุม  การฝกอบรม  ในโครงการที่เทศบาลตําบลโชคชัยจัดข้ึน 
5. การรวมแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในการพัฒนา  และ   การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในเขต

เทศบาลตําบลโชคชัย รวมกับคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
องคการบริหารสวนตําบลทาเสามีศูนยอํานวยการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินของประชาชน  ดังนี้ 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  รถยนตดบัเพลิง  5 คัน 
-  อัตรากําลังเจาหนาที่  12 คน 

การปองกันภัยฝายพลเรือน 
เทศบาลตําบลโชคชัย ไดมีโครงการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)   จํานวน  120  นาย 
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สวนท่ี 3 
แผนสงเสรมิการทองเท่ียวเทศบาลตําบลโชคชัย 

ตําบลโชคชัย   อําเภอโชคชัย 
ประจําปงบประมาณ 2559 - 2561 

 
 

กิจกรรม 
 

 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

 
สถานท่ีดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1.  โครงการประติมากรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน (แหเทียนพรรษา) 

ก.ค. สนามกีฬากลางหนาเทศบาล 
ตําบลโชคชัย 

 

2. โครงการประเพณีปใหม วันท่ี 1 ของทุกป สนามกีฬากลางหนาเทศบาล 
ตําบลโชคชัย 

 

3. โครงการประเพณีสงการนต 13-15 เม.ย. สนามกีฬากลางหนาเทศบาล 
ตําบลโชคชัย 

 

4. โครงการ 4 อ ดี๊ดีชีวีมีสุข  ก.พ. สนามกีฬากลางหนาเทศบาล 
ตําบลโชคชัย 
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