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ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
1. ด้านกายภาพ

1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล
แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา

ท่ีตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา
หมู่ที่ 2 บ้านม่วง หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553)
ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 1 ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
- โทรศัพท์ 044 – 756285 - โทรสาร 044 – 756286
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตําบลมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เป็นพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% เป็นพื้นที่สําหรับการเกษตร 35 % และมีพื้นท่ีส่วนอื่น 5% มี 3 ฤดูกาล
(ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่บางครั้ง

อาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมี
อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง”
ซึ่งอาจนานประมาณ 1–2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็น

ดินเหนียวประมาณ 10 %

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา มีพื้นท่ีการปกครองจํานวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา ผู้ปกครอง นายสิทธฐิโชค โพธิ์นอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ผู้ปกครอง นายชยุต โพธิ์นอก กํานัน
หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน ผู้ปกครอง นายทองแย้ม ฆ้องนอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด ผู้ปกครอง นางสวน ศิรินอก ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว ผู้ปกครอง นายประเพียร ปักกาโร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง ผู้ปกครอง นายประกาศ กว้างนอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา ผู้ปกครอง นายพชรธร โพธิ์นอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา ผู้ปกครอง นายวิวาส รานอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ผู้ปกครอง นายประทวน เก่งนอก ผู้ใหญ่บ้าน
2.1 เขตการปกครอง
เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2519 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องท่ีอําเภอคงแยกเป็นกิ่งอําเภอ

บ้านเหลื่อม โดยมีเขตการปกครองเป็น 3 ตําบล คือ ตําบลบ้านเหลื่อม ตําบลวังโพธิ์ และตําบลโคกกระเบื้อง
ต่อมาปี พ.ศ. 2523 ก่ิงอําเภอบ้านเหลื่อมได้ขอจัดตั้งตําบลข้ึนใหม่ 1 ตําบล คือ ตําบลช่อระกา โดยแยกการ

ปกครองออกจากตําบลวังโพธ์ิ ตําบลช่อระกาเป็นตําบล 1 ใน 4 ตําบลของอําเภอบ้านเหล่ือม ซึ่งปัจจุบันแยกการ

ปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภาตําบลช่อระกา เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา เม่ือปี พ.
ศ.2539 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอ
บ้านเหลื่อม อยู่ห่างจากท่ีทําการอําเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร และมี
ระยะห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 82 กิโลเมตร มีถนนผ่านแนวก่ึงกลางตําบล คือ ทางหลวง

ชนบทหมายเลข 3252 สายตะโก – ช่อระกา ระยะทาง 7 กม. ซ่ึงเชื่อมต่อกับถนนสายพระทองคํา – บ้านเหลื่อม
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มีเขตพื้นท่ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 29,882 ไร่ หรือ 47.81 ตารางกิโลเมตร เป็นตําบล
ขนาดกลาง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จรด ตําบลบ้านเหลื่อม ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จรด ตําบลวังโพธิ์ ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ จรด ตําบลบ้านปรางค์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก จรด ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

พ้ืนท่ีในหมู่บ้านท้ัง 9 หมู่บ้าน
หมู่ท่ี บ้าน เนื้อท่ี อันดับ

1. ช่อระกา 5,345 1

2. ม่วง 3,119 5

3. ขามเวียน 4,570 2

4. โนนเพ็ด 4,240 3

5. ดอนยาว 3,885 4

6. หนองรัง 2,049 7

7. ช่อบูรพา 2,850 6

8. ช่อพัฒนา 2,350 8

9. โนนสมบูรณ์ 1,474 9

รวม 29,882

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลออกเป็น 9 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบไปด้วย บ้านช่อระกา เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบไปด้วย บ้านม่วง
เขตเลือกตั้งท่ี 3 ประกอบไปด้วย บ้านขามเวียน เขตเลือกตั้งท่ี 4 ประกอบไปด้วย บ้านโนนเพ็ด
เขตเลือกตั้งท่ี 5 ประกอบไปด้วย บ้านดอนยาว เขตเลือกตั้งท่ี 6 ประกอบไปด้วย บ้านหนองรัง
เขตเลือกตั้งท่ี 7 ประกอบไปด้วย บ้านช่อบูรพา เขตเลือกตั้งท่ี 8 ประกอบไปด้วย บ้านช่อพัฒนา
เขตเลือกตั้งท่ี 9 ประกอบไปด้วย บ้านโนนสมบูรณ์

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)
- จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2,964 คน
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2564)
- ผู้ มาใช้สิทธิ เลือกตั้ งนายกและสมา ชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตํ าบล ครั้ งล่ าสุด เมื่ อวัน ท่ี

28 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 2,211 คน จากจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,964 คน คิดเป็น 74.60
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

หมู่ ช่ือบ้าน
จํานวนครัวเรือน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1 ช่อระกา 199 202 203 207
2 ม่วง 97 98 99 104
3 ขามเวียน 190 196 197 202
4 โนนเพ็ด 115 115 117 118
5 ดอนยาว 78 80 82 84
6 หนองรัง 74 74 75 76
7 ช่อบูรพา 115 116 117 125
8 ช่อพัฒนา 100 100 102 103
9 โนนสมบูรณ์ 47 47 48 47

รวม 1,015 1,028 1,040 1,066

หมู่ ช่ือบ้าน
ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1 ช่อระกา 284 288 290 294 304 308 304 306
2 ม่วง 182 185 188 184 174 176 177 179
3 ขามเวียน 325 321 325 319 355 347 348 348
4 โนนเพ็ด 182 183 188 187 201 201 204 203
5 ดอนยาว 184 187 186 193 172 173 172 174
6 หนองรัง 124 124 187 127 155 154 155 150
7 ช่อบูรพา 216 222 220 220 218 210 212 219
8 ช่อพัฒนา 202 200 202 201 188 187 189 196
9 โนนสมบูรณ์ 99 99 99 99 92 89 90 91

รวม 1,798 1,809 1,885 1,824 1,859 1,845 1,851 1,866

3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ

จํานวนประชากรเยาวชน 361 304 อายุต่ํากว่า 18 ปี
จํานวนประชากร 1,118 1,139 อายุ 18-60 ปี
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 345 423 อายุมากกว่า 60 ปี

รวม 1,824 คน 1,866 คน ท้ังส้ิน 3,690 คน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิด

เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา
ครู 1 คน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 คน จํานวนนักเรียน 28 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน
ครู 1 คน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 คน จํานวนนักเรียน 13 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด
ครู 1 คน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 คน จํานวนนักเรียน 32 คน

- โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด
บุคลากร ครู/ผู้บริหาร จํานวน 8 คน จํานวนนักเรียน 66 คน

- โรงเรียนบ้านขามเวียน

บุคลากร ครู/ผู้บริหาร จํานวน 6 คน จํานวนนักเรียน 53 คน
- โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา

บุคลากร ครู/อาจารย์ จํานวน 19 คน จํานวนนักเรียน 204 คน
4.2 สาธารณสุข
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน

กลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี สําหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 1

2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 9 แห่ง หมู่ที่ 1 – 9
3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.) 3 แห่ง หมู่ที่ 1,3 และ 4
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.) 6 แห่ง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 9
4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนซึ่งองค์การ

บริหารส่วนตําบลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหาย และโทษ
ที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นําชุมชน การขอกําลังจาก ตํารวจ อปพร. เพ่ือระงับ
เหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจ
หน้าท่ีที่สามารถดําเนินการได้

4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรบ้านเหล่ือม ได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่
อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นําชุมชน ประชาชน หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทํา
ได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ีเท่าน้ัน เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี ก็เป็นเร่ืองของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด
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4.5 การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพบ้านที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
6. โครงการรวมใจต้านภัยหนาว
7. การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางนํ้า,ทางราง ฯลฯ)
การคมนาคมของตําบลช่อระกา มีเส้นทางท่ีสามารถเข้ามาสู่ตัวตําบลได้ 3 เส้นทางหลักดังนี้

1. ถนน อบจ. นม. 3252 สายตะโก – ช่อระกา ระยะทาง 7 กม.
2. ถนน อบจ. นม. 3256 สายวังโพธิ์ – บ้านนา – ช่อระกา ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. ถนนสายตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ – ช่อระกา ระยะทางประมาณ 6 กม.

การคมนาคมในตําบลช่อระกามีถนนลาดยางสายตะโก– ช่อระกาเป็นเส้นทางหลักของตําบล

หมายเลข อบจ. นม. 3252 ผ่านกลางตําบลเช่ือมเข้าสู่ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัด
ชัยภูมิ แยกจากถนนสายนี้ก็มีถนนผ่านไปสู่อําเภอบ้านเหล่ือมผ่านทางบ้านม่วง หมู่ที่ 2 สาย
อบจ. นม. 3256 และถนน อบจ.นม. 5253 ก็สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอําเภอได้และเป็น
เส้นทางสายหลักในการสัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตําบล

(1) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมท่ีใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลและพื้นท่ีใกล้เคียงมีดังนี้
1.1) ทางหลวงแผ่นดิน

- หมายเลข 2160 สายอําเภอบ้านเหลื่อม - อําเภอคง
- หมายเลข 2369 สายบ้านเหลื่อม - พระทองคํา

1.2) สะพาน
จํานวน 1 สะพาน

1.3) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
- ไม่มี –

1.4) ถนน
ถนนของท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลช่อระกา จํานวน 132 สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน 74 สาย ระยะทาง 33.58 กม.

แอสฟัลท์ติก จํานวน 6 สาย ระยะทาง 2.73 กม.
ลาดยาง จํานวน 2 สาย ระยะทาง 15.15 กม.
ลูกรัง จํานวน 50 สาย ระยะทาง 72.71 กม.

5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง

หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เน่ืองจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างน้ันยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ
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ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไข
อย่างไร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีไฟฟ้าใช้

5.3 การประปา
ประชาชนในตําบลช่อระกาได้รับการบริการด้านการประปาครบทุกหมู่บ้านโดยมีระบบประปาจํานวน 7 แห่ง

ใช้บริการดังนี้
ประปาชนบท (กรมอนามัย) บริการประชาชน หมู่ที่ 1,7 และ 8

ประปาบ้านม่วง (กรมทรัพยากรน้ํา) บริการประชาชน หมู่ที่ 2
ประปาบ้านขามเวียน (กรมทรัพยากรน้ํา) บริการประชาชน หมู่ที่ 3
ประปาบ้านโนนเพ็ด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) บริการประชาชน หมู่ที่ 4
ประปาบ้านดอนยาว (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) บริการประชาชน หมู่ที่ 5

ประปาบ้านหนองรัง (ประปานครหลวง) บริการประชาชน หมู่ที่ 6
ประปาบ้านโนนสมบูรณ์ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) บริการประชาชน หมู่ที่ 9

5.4 ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) หรือการขนส่ง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีที่ทําการไปรษณีย์)

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สําคัญ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับราชการ ร้อยละ 2 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 2 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

6.2 การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการประมง)

6.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเล้ียงไก่ เป็ด โค

สุกร กระบือ
6.4 การบริการ

ร้านอาหาร 4 แห่ง
โรงภาพยนตร์ - แห่ง
สถานีขนส่ง - แห่ง
ร้านเกมส์ - แห่ง

6.5 การท่องเท่ียว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีแหล่งท่องเท่ียว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน เช่น

การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสําหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 4 แห่ง
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ํามัน - แห่ง
บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง
ร้านค้าต่างๆ 21 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จํานวน 6 กลุ่ม

1. กลุ่มผลิตปุ๋ย 4. กลุ่มทอเส่ือ
2. กลุ่มทอผ้า 5. กลุ่มผลิตกล้วยตาก
3. กลุ่มแปรรูปจากกก 6. กลุ่มเล้ียงโค

6.8 แรงงาน
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ 95 เมื่อเทียบ

กับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นท่ีต่ํากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางาน
ต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ
เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย ปัญหาน้ียังไม่
สามารถแก้ไขได้

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตําบลช่อระกา จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 7 แห่ง ดังนี้

(ข้อมูล มีนาคม 2565)

ที่ ช่ือศาสนสถาน
สถานที่ต้ัง ช่ือเจ้าอาวาส/รักษาการฯ

จํานวนพระสงฆ์

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม

1 วัดช่อระกาวราราม ช่อระกา 1 พระครูบวรธรรมนิมิต 4 1 - 5

2 วัดบ้านม่วง ม่วง 2 หลวงพ่อเล็ก เขมโก 3 - - 3

3 วัดบ้านขามเวียน ขามเวียน 3 พระสมภาร 5 - - 5

4 วัดป่าโนนเพ็ด โนนเพ็ด 4 พระสากล เขมโต 4 - - 4

5 วัดสามัคคีวราราม ดอนยาว 5 พระวันชัย หาญนอก 2 - - 2

6 สํานักสงฆ์เทพนิมิตป่าหนองรัง หนองรัง 6 หลวงพ่อสมมาตร 1 - 1

7 ท่ีพักสงฆ์โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ 9 หลวงพ่อมงคล 2 - - 2

รวม 21 1 - 22

7.2 ประเพณีและงานประจําป2
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกามีประเพณีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถ่ินอื่น ดังนี้

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา,ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทํา

เคร่ืองจักสานจากไม้ไผ่และก้านมะพร้าวใช้สําหรับในครัวเรือนและจําหน่าย วิธีการทําไม้กวาดทางมะพร้าว วิธีการทอ
เสื่อจากต้นกก วิธีการสานตะกร้าจากปอแก้ว วิธีการจับปลาธรรมชาติ และการปลูกผักหวาน
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ภาษาถิ่น มีภาษาถ่ินคือ ภาษาโคราช
7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่าย

บ้าง ได้แก่ เสื่อท่ีทอจากต้นกก ผ้าท่ีทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เคร่ืองจักรสานท่ีทําจากไม้ไผ่,ก้านมะพร้าว ไม้กวาด
ทางมะพร้าว ผักหวานป่า ผลิตภัณฑ์จากปอแก้วและกล้วยตาก

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 นํ้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากแม่น้ําชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้อง

นํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

8.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกามีป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ ป่าดอนลําดวน,
ป่าสระสะเดา

8.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากเป็นพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย และมีพื้นท่ีเพียง

เล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ
เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม นํ้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นนํ้ากร่อย ไม่สามารถที่จะนํานํ้าจากใต้ดินมาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยนํ้าดิบจากแหล่งอื่นและน้ําฝน น้ําเพื่อการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดฤดูแล้ง
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