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ส�วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 
๑.  สภาพท่ัวไป 

ลักษณะท่ีตั้ง  อาณาเขต 
องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ต้ังอยู�  ๘๘  หมู�ท่ี ๒ บ!านโชค  ตําบลโชคนาสาม  

อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร� โดยอยู�ทางทิศตะวันตกเฉียงใต!ของจังหวัดสุรินทร� ระยะห�างจากอําเภอ
ปราสาท  ๒๓  กิโลเมตร  และห�างจากจังหวัดสุรินทร�  ๕๓  กิโลเมตร  เส!นทางไปถึงอําเภอพนมดงรัก   
มีอาณาเขตติดต�อกับตําบลอ่ืน ๆ ดังนี้ 
               -  ทิศเหนือ  จด          ตําบลปรือ , ตําบลตานี  อําเภอปราสาท 
               -  ทิศใต!                 จด          ตําบลโคกกลาง  ก่ิงอําเภอพนมดงรัก 
               -  ทิศตะวันออก  จด         ตําบลโคกสะอาด  อําเภอปราสาท 
               -  ทิศตะวันตก  จด         ตําบลละเวี้ย   อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย� 
 เขตการปกครอง 
  องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามแบ�งเขตการปกครองออกเป7น  ๑๔  หมู�บ!าน  คือ 

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน รายช่ือกํานัน,ผู�ใหญ�บ�าน 
๑ บ!านโคกนาสาม นายสุชาติ   กมลบูรณ� 
๒ บ!านโชค นายวีระ  คงสําราญ 
๓ บ!านเจ!าคุณ นายสมัย  ก่ิงแก!ว 
๔ บ!านมะเมียงเหนือ นายสาย ชนะชัย 
๕ บ!านถนนหัก นายประพาย  บุญสวัสด์ิ 
๖ บ!านพยุงสุข นายประไพย�  แจ�มใส 
๗ บ!านจีกแดก นายแสวง   สุรศร 
๘ บ!านตะเพรา นายดิน    รุ�งเรือง 
๙ บ!านตาเดาะ นายเต้ือ    เจ็ดรัมย� 

๑๐ บ!านไทรงาม นายประเสริฐ  ถือชัย 
๑๑ บ!านตร็อบ นางสาวศิริพร   มีสิทธิ์ดี 
๑๒ บ!านมะเมียงใต! นายสุพจน�   ซ�อมแก!ว 
๑๓ บ!านละเบิก นายทวีเดช  ยวงรัมย�  (กํานัน) 
๑๔ บ!านเจริญสุข นายลําไพ  บุญมา 

 
จํานวนพ้ืนท่ี   

  องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามมีเนื้อท่ีประมาณ  ๘๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  ๕๑,๒๕๐  ไร� 

 

 



  

-- 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนท่ีเป7นท่ีราบลาดเทไปทางทิศเหนือ  ซ่ึงมีห!วยลําชีเป7นแนวแบ�งเขต  สภาพเดิมเป7นเขต
ปFาสงวนแห�งชาติ  ปGจจุบันเป7นพ้ืนท่ีทํากินในเขต  สปก.เป7นส�วนใหญ�  เนื้อดินเป7นดินทรายชุด  ๔๐  
และ  ๔๐ B  ความอุดมสมบูรณ�ของดินตํ่า  แหล�งน้ําตามธรรมชาติท่ีมีน้ําใช!ตลอดปJ  ได!แก�อ�างเก็บน้ํา
ขนาดเล็กบ!านมะเมียง  อ�างเก็บน้ําขนาดเล็กบ!านพยุงสุข  ห!วยลําช ี  ฝายก้ันน้ําบ!านตาเดาะ  ฝายบ!าน
ตร็อบ  ฝายบ!านมะเมียงแต�ไม�มีระบบส�งน้ําใช!เพ่ือการเกษตร  และมีน้ําน!อยไม�พอสําหรับทําการเกษตร
ฤดูแล!ง 

 อุณหภูมิ 
 โดยท่ัวไปในตลอดท้ังปJจะมี  ๓  ฤดู 
 -  ฤดูร!อน  ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน  อากาศร!อนอบอ!าวและแห!งแล!ง 
 -  ฤดูฝน  ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  อากาศอบอุ�น  ฝนตนท่ัวไปแต�ไม�ชุกบางปJก็เกิด
ฝนท้ิงช�วง 
 -  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ�  อากาศเย็น 

๒.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ����  การคมนาคม / การจราจร 
 จํานวนถนนลูกรัง  ๑๘ สาย ประมาณการความยาว ๓๗.๔๐ ก.ม. 
 จํานวนถนนลาดยาง ๔ สาย ประมาณการความยาว ๑๒ ก.ม. 
 จํานวนถนนคอนกรีต ๙ สาย ประมาณการความยาว ๒.๔๑ ก.ม. 
 จํานวนถนนอ่ืน ๆ  ๖๘ สาย ประมาณการความยาว ๘๒.๕๐ ก.ม. 
 ����  สะพาน 
 จํานวนสะพานคอนกรีต  ๖ แห�ง 
 จํานวนสะพานไม!   ๒ แห�ง 
 ����  แหล�งน้ํา 
 จํานวนแม�น้ําท่ีไหลผ�าน  ๒ สาย 
 จํานวนห!วย/หนอง/คลอง/บึง ๓๗/๒ แห�ง/สาย 
 จํานวนคลองชลประทาน  ๔ แห�ง 
 ����   การโทรคมนาคม/ส่ือสาร 

การให!บริการอินเตอร�เน็ต       จํานวน ๒ แห�ง   
สถานท่ีบริการอินเตอร�เน็ตของเอกชน  จํานวน  ๑ แห�ง 
สถานท่ีบริการอินเตอร�เน็ตตําบล  (อบต.)  จํานวน  ๑ แห�ง   

�  การไฟฟRา 
 ตําบลโชคนาสาม  ประกอบด!วย  ๑๔  หมู�บ!าน  มีไฟฟRาเข!าถึงครบทุกครัวเรือน  ยกเว!น
ครัวเรือนขยายใหม�ของทุกหมู�บ!าน 
 
 



  

-- 

๓.  ด�านเศรษฐกิจ 
  ประชากรส�วนใหญ�ในตําบลโชคนาสาม ประกอบอาชีพทําการเกษตรเป7นหลัก     
ประกอบไปด!วย  การทํานา  ทําไร� นอกเหนือจากนั้นยังมีบางส�วนประกอบอาชีพค!าขาย รับจ!างท่ัวไป 
หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และอาชีพด!านช�าง 

๔.  ด�านสังคม 
����   ประชากร 

  ปGจจุบันประชากรในตําบลโชคนาสาม  มีจํานวนท้ังสิ้น  ๑๑,๓๘๑  คน  แยกเป7นชาย  
๕,๗๒๗  คน  เป7นหญิง  ๕,๖๕๔  คน  คิดเป7นความหนาแน�นของประชากรต�อพ้ืนท่ี  ๑๓๘  คน  ต�อ
ตารางกิโลเมตร  ประชากรสามารถแยกเป7นรายหมู�บ!านได!ดังนี้ 
  

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
๑ บ!านโคกนาสาม    
๒ บ!านโชค    
๓ บ!านเจ!าคุณ    
๔ บ!านมะเมียง    
๕ บ!านถนนหัก    
๖ บ!านพยุงสุข    
๗ บ!านจีกแดก    
๘ บ!านตะเพรา    
๙ บ!านตาเดาะ    

๑๐ บ!านไทรงาม    
๑๑ บ!านตร็อบ    
๑๒ บ!านมะเมียงใต!    
๑๓ บ!านละเบิก    
๑๔ บ!านเจริญสุข    

รวม    
(ข!อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔) 

����  การศึกษา 
  ตําบลโชคนาสามมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร�  เขต  ๓  
จํานวน   ๖  โรง  แบ�งเป7นโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  ๔  แห�ง  ต้ังอยู�หมู�  ๓  หมู�  ๕   หมู�  ๖  
และหมู�  ๗  โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน  ๒  แห�ง  ต้ังอยู�หมู�  ๒  และหมู�  ๔   

����  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  ตําบลโชคนาสามมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู�ในความดูแลขององค�การบริหารส�วนตําบล
โชคนาสาม  จํานวน ๕  แห�ง   ต้ังอยู�หมู�  ๑  หมู�  ๓  หมู�  ๑๑  หมู�  ๑๒  และหมู�  ๑๔ 

 
 



  

-- 

����  วัดและองค�การทางศาสนา 
  ตําบลโชคนาสามมีวัด  จํานวน  ๕  แห�ง  ได!แก�   วัดปทุมสามราษฎร� , วัดบ!านถนน
หัก , วัดบ!านมะเมียง (วัดสันติวนาราม) , วัดบ!านพยุงสุข (วัดอภิรักษ�สุขวนาราม) ,  วัดสามราษฎร�นุกูล 
สํานักสงฆ�  จํานวน  ๓  แห�ง  ได!แก�  วัดเจ!าคุณเพลินธรรมมาราม,  วัดบ!านละเบิก  (สาํนักสงฆ�ละเบิก
พัฒนาราม),  วัดสามราษฎร�นุกูล    วัดบ!านตะเพรา (สํานักสงฆ�กิตติพัฒวนาราม) 

����  การสาธารณสุข 
  ตําบลโชคนาสามมีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๒  แห�ง  ได!แก�  
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลโชคนาสาม  และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ!านมะเมียง 

����  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  ตําบลโชคนาสามมีสถานีตํารวจภูธรตําบล ๑ แห�ง ได!แก� สถานีตํารวจภูธรโชคนาสาม 

๕.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
 ทรัพยากรปAาไม� 
  ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  มีปFาไม!เป7นทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะ
ปFาทําเลมี  ๒  แห�ง  ท่ียังมีความสมบูรณ�  คือ 
  -  ทําเลปFาตะเคียน   พ้ืนท่ีหมู�ท่ี  ๑,๓  และหมู�ท่ี  ๙ 
  -  ทําเลปFาโคกสูง   พ้ืนท่ีหมู�ท่ี  ๖  และหมู�ท่ี  ๘ 

๖.  ด�านการเงินการคลัง 
การคลัง 

  ปJงบประมาณ    ๒๕๕๓ 
  รายรับ  (ไม�รวมเงินอุดหนุน) ๑๑,๘๖๙,๓๙๘.๐๙ บาท  
  รายจ�าย (ไม�รวมเงินอุดหนุน) ๒๐,๓๗๙,๗๒๗.๑๒ บาท 
 การจัดเก็บรายได� 
  ภาษีบํารุงท!องท่ี       เก็บได!    ๘๒,๗๐๔.๑๔ บาท 
  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      เก็บได!    ๓๖,๖๓๗  บาท 
 ภาษีปRาย เก็บได!    ๔๕๐  บาท 
  ธรรมเนียมอ่ืน ๆ        เก็บได!    ๖,๔๙๒  บาท 

 


