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3.4 อําเภอโนนแดง
3.4.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอโนนแดง เดิ มเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่มี “ไม้แดง” อยู่มากชาวบ้านจึ งตั้งชื่ อเป็ น
“บ้านโนนแดง” เขตตําบลโนนตาเถร (เขตอําเภอบัวใหญ่ ราวปี พ.ศ. 2480) เมื่อมีการตั้งอําเภอประทาย
(แยกจากอําเภอบัวใหญ่) ตําบลโนนตาเถรถูกแบ่งไปอยูใ่ นเขตปกครองอําเภอประทาย (ราวปี พ.ศ.2505)
ต่อมาชุ มชน “บ้านโนนแดง” ได้ขยายตัว และแบ่งเขตปกครองจากตําบลโนนตาเถรมาตั้งเป็ น “ตําบล
โนนแดง” ประกอบด้วยหมู่บา้ น 11 หมู่บา้ น มีสุขาภิบาลเกิ ดขึ้นในชุ มชนบ้านโนนแดง (ราวปี พ.ศ.
2508) ต่อมาชาวบ้านโดยการนําของ “พระครู มนูญธรรมเวที (หลวงพ่อภู่)” ได้ขอจัดตั้งกิ่งอําเภอ และที่สุด
ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532) ตั้งกิ่ งอําเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2532 และได้มีพระราชกฤษฎีกา (ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536) ยกฐานะจากกิ่งอําเภอ
เป็ น “อําเภอโนนแดง” ตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
3.4.2 ทีต่ ้ังอําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอโนนแดง มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 193.407 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 120,876 ไร่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา ห่ างจากจังหวัดนครราชสี มา 75 กิ โลเมตร
ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 331 กิโลเมตร มีเขตติดต่อ ดังนี้ ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอสี ดา จังหวัด
นครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอคง จังหวัดนครราชสี มา ที่วา่ การอําเภอโนนแดง ตั้งอยู่
ที่ถนนเจนจบทิศ หมู่ที่ 17 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา
3.4.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอโนนแดง โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ มีลกั ษณะ
ลาดจากทิศเหนื อลงทิศใต้ และจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก มีระดับความสู งของพื้นที่แตกต่างกัน
มีลาํ นํ้าที่สาํ คัญไหลผ่าน เช่น บึงระหอก ลําสะแทด เป็ นต้น ลักษณะดินเป็ นดินเหนียวปนทราย และเป็ น
ดินเค็มทําให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร
สภาพอากาศตลอดทั้งปี ประกอบด้วย 3 ฤดู โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะอากาศร้อนและแห้ง
แล้งเป็ นส่ วนใหญ่เนื่องจากไม่มีป่าไม้และภูเขากําบังลม ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าว ส่ วนฤดูฝน จะ
ประสบปั ญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด
3.4.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอโนนแดง โดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมา
คือการประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
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ตารางที่ 143 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอโนนแดง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
423
586
นักเรี ยน
1,894
1,930
นักศึกษา
133
189
ทํานา
3,251
3,605
ทําไร่
11
8
ทําสวน
5
5
ประมง
1
1
ปศุสัตว์
4
3
รับราชการ
165
141
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3
2
พนักงานบริ ษทั
14
12
รับจ้างทัว่ ไป
1,140
1,021
ค้าขาย
200
339
ธุรกิจส่ วนตัว
26
16
อื่นๆ
318
389
รวมทั้งสิ้ น
7,588
8,247

รวม (คน)
1,009
3,824
322
6,856
19
10
2
7
306
5
26
2,161
539
42
707
15,835

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอโนนแดง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ ได้ จากการสํารวจนี ้ ไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านหรื ออาศัยอยู่จริ ง

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลโนนตาเถร มีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 48,476.38 บาทต่อคน
ต่อปี รองลงมาคือตําบล ดอนยาวใหญ่มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 46,938.40 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบล
ที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลสําพะเนียงมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 44,645.37 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 144 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนแดง
ลําดับ

1
2
3
4

ตําบล

โนนแดง
โนนตาเถร
สําพะเนียง
วังหิ น

รายได้ เฉลีย่ ต่ อครัวเรือน

150,278.15
183,002.39
160,457.89
177,860.68

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคน

46,258.06
54,255.87
45,604.86
49,005.57
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ตารางที่ 144 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนแดง (ต่อ)
ลําดับ

ตําบล

5
6

ดอนยาวใหญ่
เทศบาลตําบลโนนแดง
รวมทั้งหมด

รายได้ เฉลีย่ ต่ อครัวเรือน

168,205.95
217,119.24
175,820.24

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคน

47,906.76
65,417.97
51,174.96

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอโนนแดง (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 239,955,155 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 109,086,309 บาท
ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิ ต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่ า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 145 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนแดง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
25,369,937
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
25,369,937
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
32,770,893
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
32,770,893
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
24,266,910
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
24,266,910
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
26,678,569
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
26,678,569
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
19,758,433
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
จํานวนรวม
19,758,433
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ตารางที่ 145 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนแดง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
49,922,270
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
49,922,270
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
15,900,005
จํานวนรวม
15,900,005
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า ใช้จ่ า ยเกี่ ยวกับ เสื้ อ ผ้า เครื่ อ ง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,858,539
แต่งกาย
จํานวนรวม
12,858,539
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,669,770
จํานวนรวม
7,669,770
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,146,804
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
7,146,804
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
21,553,320
จํานวนรวม
21,553,320
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดิ นทาง (ค่า นํ้ามันรถ ค่ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,569,557
โดยสาร)
จํานวนรวม
18,569,557
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
32,413,363
จํานวนรวม
32,413,363
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
10,976,411
จํานวนรวม
10,976,411
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,560,335
จํานวนรวม
9,560,335
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ตารางที่ 145 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอโนนแดง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,450,079
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
จํานวนรวม
3,450,079
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,585,764
จํานวนรวม
3,585,764
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
26,590,505
จํานวนรวม
26,590,505
รวมทั้งหมด
349,041,464
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงินออม จากการสํารวจข้อมูลบัญชีครัวเรื อนพบว่าในพื้นที่โนนแดง ประชากร
4,609 ครัวเรื อน มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อปี 28,272.13 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคนต่อปี 8,229.0 บาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 146 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มพัฒนาสตรี อาํ เภอโนนแดง 130 พัฒนาศักยภาพสตรี
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและ
4,588 เครื อข่ายเรี ยนรู ้การบริ หาร
ชุมชนเมืองอําเภอโนนแดง
กองทุนหมุนเวียน
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและ
1,404 บริ หารกองทุนหมุนเวียน
ชุมชนเมืองตําบลโนนแดง
ระดับตําบล
เครื อข่ายสิ นค้าโอทอปอําเภอ
120 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โนนแดง
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและ
708 บริ หารกองทุนหมุนเวียน
ชุมชนเมืองตําบลดอนยาวใหญ่
ระดับตําบล

ชื่อประธานกลุ่ม
นางพิทธิ ยา พัฒนเดชากูล
นายตะวัน เหลาเจริ ญ
10 หมู่ 17 ต.โนนแดง
นายเสริ ม แข็งขัน
59 หมู่ 11 ต.โนนแดง
นางมะลิ บุญเอก
68/2 หมู่ 7 ต.สําพะเนียง
นายสมศักดิ์ เสื อไพรงาม
122 หมู่ 8 ต.ดอนยาวใหญ่
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ตารางที่ 146 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและ
891 บริ หารกองทุนหมุนเวียน
ชุมชนเมืองตําบลวังหิ น
ระดับตําบล
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและ
668 บริ หารกองทุนหมุนเวียน
ชุมชนเมืองตําบลโนนตาเถร
ระดับตําบล
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและ
897 บริ หารกองทุนหมุนเวียน
ชุมชนเมืองตําบลสําพะเนียง
ระดับตําบล

ชื่อประธานกลุ่ม
นายดาว ชนิดนอก
หมู่ 5 ต.วังหิ น
นายตะวัน เหลาเจริ ญ
22 หมู่ 12 ต.โนนตาเถร
นายอนงค์ สร้อยนอก
22 หมู่ 12 ต.สําพะเนียง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนแดง (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 147 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มกล้วยไม้ป่า
นางพัชนี ประจง
กลุ่มแปรรู ปขนมอาหาร
นางสมบูรณ์ มาตย์มูล
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
นางระเบียบ แก่นนอก
กลุ่มทอผ้าและหมอนขิด
คุณสายเงิน สิ นปรุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่ อกก
นางมะลิ บุญเอก
กลุ่มทอผ้าวังหิ น
นางแต้ม ด้วงจอกนอก
กลุ่มทอเสื่ อพับลายไทย
นางบัวลอย ซองเหล็กนอก

ทีอ่ ยู่
8 หมู่ 5 ต.วังหิ น
107 หมู่ 8 ต.โนนแดง
หมู่ 1 ต.สําพะเนียง
15 หมู่ 8 ต.ดอนยาวใหญ่
68/2 หมู่ 7 ตําบลสําพะเนียง
59 หมู่ 9 ต.วังหิ น
หมู่ 8 ต.สําพะเนียง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนแดง (2554)

3.4.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอโนนแดงมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 4,609 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 15,835 คน เป็ นชายจํานวน 7,588 คน เป็ นหญิงจํานวน 8,247 คน มีรายละเอียดเป็ นรายตําบล
ดังนี้
ตารางที่ 148 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอโนนแดง
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล / เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ตําบลโนนแดง
764
1,165
1,317
ตําบลโนนตาเถร
732
1,177
1,292
ตําบลสําพะเนียง
922
1,540
1,704

รวม (คน)
2,482
2,469
3,244
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ตารางที่ 148 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอโนนแดง (ต่อ)
จํานวนประชากร
จํานวน
ชื่ อตําบล / เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ตําบลวังหิ น
796
1,367
1,522
ตําบลดอนยาวใหญ่
630
1,072
1,140
เทศบาลตําบลโนนแดง
765
1,267
1,272
รวม
4,609
7,588
8,247

รวม (คน)
2,889
2,212
2,539
15,835

ที่ มา: ข้ อมูลจาก จปฐ. อําเภอโนนแดง (2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุ ผลการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอโนนแดง มีประชากรตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 149 แสดงช่วงอายุของประชากร ในอําเภอโนนแดง
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
65
56
1–2
159
168
3–5
275
284
6 – 11
664
687
12 – 14
429
404
15 – 17
381
404
18 – 25
573
473
26 – 49 ปี
1,944
2,146
50 – 60 ปี
979
1,057
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
973
1,298
รวมทั้งหมด
6,442
6,977

รวม (คน)
121
327
559
1,351
833
785
1,046
4,090
2,036
2,271
13,419

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนแดง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 150 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอโนนแดง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
180
193
ตํ่ากว่า ป.4
539
563
ป.4-6
3,425
4,064
ม.ศ. 1-3
59
94
ม.1-3
902
743
ม.ศ.4-5
12
9
ม.4-6
533
541
ปวช.
108
96
ปวส.
92
67
ปริ ญญาตรี
110
163
ปริ ญญาโท
18
10
ปริ ญญาเอก
5
4
อื่นๆไม่ระบุ
459
490
รวม
6,442
7,037

รวม (คน)
373
1,102
7,489
153
1,645
21
1,074
204
159
273
28
9
949
13,479

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอโนนแดง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอโนนแดงมีโรงเรี ยนจํานวน 38 แห่ ง มีครู จาํ นวนทั้งหมด
410 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 4,146 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อนักเรี ยนประมาณ 10 คน
ตารางที่ 151 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอโนนแดง
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ตําบลโนนแดง
6
71
673
ตําบลโนนตาเถร
6
64
624
ตําบลสําพะเนียง
6
66
766
ตําบลวังหิ น
8
72
793
ตําบลดอนยาวใหญ่
8
67
621
เทศบาลตําบลโนนแดง
4
70
669
รวม
38
410
4,146
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนแดง (2554)
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ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอโนนแดงมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมีศูนย์บริ การ
ระดับตําบลจํานวน 5 แห่ ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสาจํานวน 5 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 735 คน
มีที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 5 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
มีจาํ นวน 8 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 152 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอโนนแดง ปี พ.ศ. 2554
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
4
เจ้าหน้าที่ประจํา 10 คน
คลินิกแพทย์
2
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
1
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนแดง (2554)

ข. บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข (ไม่นับรวมเอกชน) ในพื้นที่ อาํ เภอโนนแดง มี
บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 153 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอโนนแดงปี พ.ศ. 2554
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
4
3,959
ทันตแพทย์
3
5,278
เภสัชกร
3
5,278
พยาบาลวิชาชีพ
21
754
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
15,835
นักวิชาการสาธารณสุ ข
4
3,959
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
125
127
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนแดง (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง มีโรคที่จะต้อง
เฝ้ าระวังประจําปี พ.ศ. 2549 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่ วง ตาแดง ปอดอักเสบ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
อาหารเป็ นพิษ ไข้เลือดออก สุ กใส วัณโรค และโรคไข้รากสาดใหญ่ (Scrub Typhus)

228

ตารางที่ 154 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอโนนแดง ปี พ.ศ. 2553
ชื่ อโรค
จํานวน
อัตราป่ วย/ประชากรแสนคน
โรคอุจจาระร่ วง
614
2,357.55
โรคตาแดง
159
610.51
โรคปอดอักเสบ
84
322.53
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
70
268.78
โรคอาหารเป็ นพิษ
49
188.14
โรคไข้เลือดออก
23
91.70
โรคสุ กใส
19
72.95
โรควัณโรค
11
42.24
โรคไข้รากสาดใหญ่ (Scrub Typhus)
9
34.56
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนแดง (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 155 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอโนนแดง
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

จํานวนประชากร (คน)
25,581
25,504
25,500
25,468
25,486

อัตราการเปลี่ยนแปลง
- 0.30
- 0.02
- 0.13
0.07

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พ ย์สิ น อํา เภอโนนแดงมี ก ารป้ องกันในพื้นที่ โดยมี ก าร
จัดระบบการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ และมีสถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ
โนนแดง 1 แห่ง และมีการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง โดยมีสถิติขอ้ มูลคดี ที่
เกิดขึ้นในท้องที่ ดังนี้
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ตารางที่ 156 แสดงการเกิดคดีความในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
คดี
ปี พ.ศ. 2552 (คดี)
ปี พ.ศ. 2553 (คดี)
อาญา
178
100
จราจร
14
7
รวม
192
107

ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน (คดี)
221
6
227

ที่ มา : สถานีตาํ รวจภูธรโนนแดง (2554)

5) ด้านศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ
99.72 และมีองค์กรทางศาสนาตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ดังนี้
- วัด
จํานวน 15
แห่ง
- สํานักสงฆ์
จํานวน 12
แห่ง
- ที่พกั สงฆ์
จํานวน 3
แห่ง
- พระสงฆ์
จํานวน 156 รู ป
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอโนนแดงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน ดังนี้
- ด้านหัตถกรรม ได้แก่ นางดี ทองดีนอก และนางสายเงิน สิ นปรุ เรื่ องการทอผ้าไหม
พื้ น เมื อ งทั้ง เป็ นมัด หมี่ แ ละธรรมดา ส่ ว นด้า นการทอเสื่ อ กก ได้แ ก่ นางมะลิ บุ ญ เอก และการทํา
หมอนสม๊อก ได้แก่ นางบัวรอง กล้าหาญ และนางเย็น การบรรจง
- ด้านการเกษตร ที่ได้มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และมีความรู้ เรื่ องการ
เพาะพันธุ์กบ และเพาะพันธุ์ปลาคือ นายเสาร์ กล้าหาญ และมีปราชญ์ชาวบ้านในการจัดการปั ญหาดิน
เค็ม ได้แก่ นายบัวศรี ซาเมืองกุล การทํานํ้าหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ การทํานํ้าส้มควันไม้
ได้แก่ นายเชื่อม กล้าหาญ
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอโนนแดงมีงานเทศกาลประเพณี ที่สาํ คัญ มีดงั นี้
- ประเพณี บุญบั้งไฟตําบลดอนยาวใหญ่โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุก
ปี โดยมีความเชื่ อว่าถ้าได้จุดบั้งไฟ แห่ นางแมว จะเป็ นการขอฝนให้ฝนตกตามฤดูกาล เพื่อการทํานา
ในช่วงฤดูฝนต่อไป
- งานวันไหว้ศาลเจ้าพ่อโนนแดง จะเกิ ดขึ้นในช่ วงเดื อนธันวาคมของทุกปี โดยจะ
เป็ นการอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อโนนแดง ลงมาให้ลูกหลานได้กราบไหว้
นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณี ที่เป็ นเทศกาลสําคัญของประเทศ เช่น การแห่ เทียนพรรษาประเพณี
สงกรานต์ ประเพณี บวงสรวงย่าโม ประเพณี ลอยกระทง
8) ด้า นกี ฬ าและนันทนาการ เทศบาลตํา บลโนนแดง จะมี กิ จ กรรมกี ฬ าเป็ นประจํา ทุ ก ปี มี
ประเภทกีฬา คือ วอลเล่ยบ์ อล ฟุตบอล ตะกร้ อ เปตอง และสนามกีฬาที่ฝึกซ้อมก็จะมีลานกี ฬาประจํา
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หมู่บา้ นหรื อฝึ กซ้อมที่สนามกีฬาโรงเรี ยน กิจกรรมเต้นแอร์ โรบิคของเทศบาลตําบลโนนแดง จะมีการ
รวมตัวกันเต้นที่ลานหน้าเทศบาลตําบลโนนแดงทุกตอนเย็น กิจกรรมงานวันไหว้ศาลเจ้าพ่อโนนแดง ก็
จะมีกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประเภทวอลเล่ยบ์ อล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ และจะมีมหรสพต่าง ๆ
3.4.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ ก รรม อํา เภอโนนแดงมี พ้ืนที่ ทาํ การเกษตรทั้ง สิ้ น 77,234 ไร่ ครั วเรื อน
เกษตรกรจํานวน 4,163 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 157 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
ลําดับที่

พืชเศรษฐกิจ

1
2
3
4
5
6
7

ข้าว
มันสําปะหลัง
อ้อย
ข้าวโพด (ฝักสด)
ไม้ผล
ผัก
พริ ก

จํานวนครัวเรือนที่ปลูก

3,220
87
11
200
5
590
50

พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )

ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก/ไร่ ))

69,102.75
657.75
505.25
2,146
699
2,475
540

480
2,000
15,000
800
1,200
900
220

ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอโนนแดง (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากการสํารวจมีการทําการปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง โดยพบว่ามี
การเลี้ยงสัตว์ 7 ชนิด รวมจํานวน 636,301 ตัว ดังนี้
ตารางที่ 158 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวน
1
โคเนื้ อ
7,676
2
กระบือ
2,684
3
สุ กร
2,658
4
เป็ ดเทศ
4,906
5
เป็ ดไข่
7,956
6
ไก่พ้นื เมือง
77,515
7
ไก่พนั ธุ์ไข่
532,905
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอโนนแดง (2554)

จํานวนครัวเรือน
650
120
235
198
32
1,231
247
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3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ.2553 พบว่าพื้นที่
อําเภอโนนแดงมีการทําประมงนํ้าจืด มีปริ มาณสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 413.50 ตันต่อปี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 159 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาดุก
400
ปลานิล
13.50
รวม
413.50
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.4.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมอํา เภอโนนแดงที่ ไ ด้รับใบอนุ ญาตดําเนิ นการและ
ประกอบการมีจาํ นวน 5 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
ตารางที่ 160 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2
อุตสาหกรรมไม้
3
รวม
5
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนแดง (2554)

3.4.8 ลักษณะทางด้ านพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอโนนแดงมีการประกอบการ ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ในพื้นที่จาํ นวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรโนนแดง จํากัด
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานจํานวน 1 แห่ง
- ร้านอาหารจํานวน 49 แห่ง
- ร้านค้าส่ งจํานวน 5 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 272 แห่ง
2) การบริ ก ารที่พ กั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงไม่มีบริ การโรงแรมที่ พกั แต่มี
ร้านอาหารทัว่ ไปไว้บริ การ และร้านบริ การอินเทอร์เน็ตจํานวน 2 แห่ง
3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอโนนแดงไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
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3.4.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอกับ
จังหวัด รวมทั้งในตําบลและหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 บ้านวัด – อําเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ น
ถนนลาดยางสองช่องจราจร (ถนนสายโท) สภาพถนนเป็ นหลุมบางช่วง
- ทางหลวงชนบท เป็ นถนนเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 3034 บ้านสําพะเนี ยง บ้านสําโรงเหนือเป็ นถนนลาดยาง สองช่องจราจร ไม่มีไหล่ทาง สภาพถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
- ทางหลวงชนบท เป็ นถนนเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 3121 บ้านโนนแดง - บ้าน
โนนตาเถรเป็ นถนนลาดยาง สองช่องจราจร มีไหล่ทาง สภาพถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
- ทางหลวงชนบทถนนโยธาธิ การ เชื่ อมระหว่างบ้านหนองบง - บ้านตะเภาหนุ น
เป็ นถนนลาดยาง สองช่องจราจร มีไหล่ทาง สภาพถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอโนนแดงมีโทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 379 แห่ ง มีหอกระจายข่าวอยูใ่ นทุกหมู่บา้ นสําหรับการสื่ อสารกันภายในหมู่บา้ น แต่ปัจจุบนั นี้
ประชาชนในพื้นที่ เน้นการใช้โทรศัพท์มื อถื อมากกว่าเนื่ องจากมี ความสะดวกสบาย และปั จจุ บ นั มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือเกือบทุกเครื อข่ายครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอโนนแดง
3) ประปา อําเภอโนนแดงมีการประปาในพื้นที่ มีประปาตําบลและประปาหมู่บา้ น
จํานวน 53 แห่ง
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและ
ระดับชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 161 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
29
บ่อสาธารณะ
37
บ่อนํ้าบาดาล
120
ถังเก็บนํ้า
290
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 9,500

ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

29
25
101
290
9,500

ทั้งหมด ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ทีใ่ ช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

29
37
98
250
9,421

29
25
89
250
8,213

0
24
68
151
9,386

0
7
50
151
7,563

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอโนนแดง (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่ อาํ เภอโนนแดงมี ดังนี้ สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 2
แห่ง มีไฟฟ้ าครอบคลุมทุกหมู่บา้ น แต่วา่ ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
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3.4.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิ น มีลกั ษณะ เนื้อดินบนเป็ นดินร่ วนปนทราย ส่ วนเนื้ อดินลึกเป็ นดิน
เหนี ยวปนทราย การระบายนํ้าไม่ค่อยดี สภาพทัว่ ไปเป็ นดินเค็ม มีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ และดินเค็มทํา
ให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอโนนแดงมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 3 แห่ง
- ลํา ห้ ว ยยาง เป็ นลํา ห้ ว ยที่ ต่ อ มาจากห้ ว ยยางเขตอํา เภอบัว ใหญ่ จัง หวัด
นครราชสี มา อยูท่ างทิศเหนือของอําเภอโนนแดง มีทิศทางของการไหลของนํ้าจากทิศเหนือสู่ ทิศใต้ตาม
ความลาดเอียงของพื้นที่ ความกว้างของลําห้วยโดยเฉลี่ยประมาณ 25 – 30 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.5
เมตร รวมระยะทางประมาณ 120,098 เมตร
- ลํา ห้ ว ยปลาหมัน เป็ นลํา ห้ ว ยที่ ต่ อ มาจากลํา ห้ ว ยงิ้ ว เขตอํา เภอคง จัง หวัด
นครราชสี มา ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของอําเภอโนนแดง ลาดลงมาทางทิศตะวันออก ไหลผ่านตําบล
โนนตาเถรมาบรรจบที่ ลาํ ห้วยเจี๊ ยบ ตําบลดอนยาวใหญ่ ความกว้างของลําห้วยโดยเฉลี่ยประมาณ 30
เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้ น 12,215 เมตร
- ลําห้วยเจี๊ยบ เป็ นลําห้วยที่มีขนาดใหญ่มีความลึกโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร เป็ นที่รวม
ของนํ้าจากลําห้วยยางและลําห้วยปลาหมัน ไหลผ่านบ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 บ้านศรี วฒั นา หมู่ที่ 6 บ้าน
ระหันค่าย หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขว้า หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศรี ประทาน หมู่ที่ 11 และบ้าน
หัวโคก หมู่ที่ 4 ไหลลงสู่ ลาํ สะแทด ระยะทางประมาณ 13,557 เมตร
3) ทรัพยากรป่ าไม้ พื้นที่อาํ เภอโนนแดง ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าขนาดเล็กที่ดูแลและ
รักษาโดยประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการหาของป่ า และอาหารตามธรรมชาติ
2

3.4.11 ด้ านการเมือง
ในพื้นที่ อาํ เภอโนนแดงมี ความเคลื่ อนไหวทางการเมื องทั้ง ในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ ดังนี้
1) การเมื องระดับชาติ พรรคการเมืองที่ เข้ามามีบทบาทในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง มี
จํานวน 1 พรรคการเมือง คือพรรคเพื่อไทย และพื้นที่อาํ เภอโนนแดงไม่มีสาขาพรรคการเมือง
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดง มีสมาชิ กสภาจังหวัดจํานวน 1 คน
คือ นายสมโภชน์ จินตนามณี รัตน์ และมีนายธี รพงษ์ จินตนามณี รัตน์ เป็ นนายกเทศมนตรี
3) การเมืองภาคพลเมือง อําเภอโนนแดงไม่มีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่
3.4.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครอง ในเขตพื้ น ที่ อ าํ เภอโนนแดงจํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
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1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงมีหน่วยงานราชการส่ วนกลางอยู่ใน
พื้นที่ คือ โรงพยาบาลอําเภอโนนแดง และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิ ภาค ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ สถานี ตาํ รวจภู ธร สถานี
ตํารวจทางหลวง สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานประถมศึกษา และสํานักงานปศุสัตว์
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิ จ ในพื้นที่อาํ เภอโนนแดงมี จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขโนนแดง
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอโนนแดงมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น 3
รู ปแบบ คือ
ก. องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด ในพื้ น ที่ อาํ เภอโนนแดงมี ศูนย์ป ระสานงานองค์ก าร
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ข. องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล อํา เภอโนนแดงมี สํานัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอําเภอโนนแดงจํานวน 1 แห่ง และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบลจํานวน 5 แห่ ง ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลโนนแดง องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนตาเถร องค์การบริ หารส่ วนตําบลสําพะเนี ยง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังหิ น และองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนยาวใหญ่
ค. เทศบาล ในอําเภอโนนแดง มีเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลโนนแดง
5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอโนนแดงได้มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตามพระราชบัญ ญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 5 ตําบล 65 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

1

ตารางที่ 162 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอโนนแดง
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลโนนแดง
17
บ้านโนนแดง บ้านตะเภาหนุน บ้านเต็งสู ง บ้านหัวโคก บ้านหนองบง
บ้านดอนตะหนิน บ้านดอนตัดเรื อ บ้านระหันค่าย บ้านโนนเขว้า บ้าน
หนองมน บ้านจาบ บ้านบุตาคง บ้านใหม่ศรี ประทาน บ้านหนองโจด
บ้านหนองตาโล บ้านตลาดโนนแดง และบ้านไทยสามัคคี
ตําบลโนนตาเถร
12
บ้านโนนตาเถร บ้านโคกหนองแวง บ้านโกรก บ้านโนนไพวัลย์ บ้าน
ท่าวัด บ้านหนองม่วง บ้านหนองไผ่ บ้านโสกแซง บ้านโนนน้อย บ้าน
ตลาดโนนตาเถร บ้านโคกใหญ่พฒั นา และบ้านโนนสุ วรรณ
ตําบลสําพะเนียง
12
บ้านคู บ้านฝาง บ้านสําพะเนี ยงเก่า บ้านหัวตลาด บ้านหนองหญ้าขาว
บ้านตะคร้อ บ้านสําพะเนียงใหม่ บ้านซาด บ้านหวาย บ้านโนนไผ่
บ้านเก่า และบ้านหนองบัวน้อย
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ตารางที่ 162 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอโนนแดง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตําบลวังหิ น
13
บ้านโนนเพ็ด บ้านหนองบัว บ้านแก บ้านหนองขี้เหล็ก บ้านเตย บ้าน
หนองงูเหลือม บ้านดอนยาวน้อย บ้านทุ่งรี บ้านหินตั้ง บ้านสําโรงใต้
บ้านสําโรงเหนือ บ้านบุหวาย และบ้านหนองตะเข้
ตําบลดอนยาว
11
บ้านหนองระหาร บ้านหนองหญ้าขาว บ้านดอนยาวใหญ่ บ้านหินเงิ้ม
ใหญ่
บ้านหนองจาน บ้านศรี วฒั นา บ้านหนองเดิ่น บ้านป่ าตะเบง บ้าน
สําโรง บ้านนาดี และบ้านดอนอุดม
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานปฏิ รูปโคราชปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอโนนแดง (2554)

3.4.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอโนนแดง
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 34 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 11 คน
หน่ วยราชการจํานวน 15 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโนนแดงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 163 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนแดง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- อําเภอโนนแดงมีภูมิทศั น์น่าอยู่ เนื่ องจากไม่มี - ไม่ มี ร ะบบชลประทานที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
โรงงานอุตสาหกรรมที่มาก่อให้เกิดมลภาวะใน
เกษตรกรรม ทํ า ให้ มี ข ้ อ จํ า กั ด ในการทํา
พื้นที่ และลัก ษณะทางกายภาพโดยส่ วนใหญ่
การเกษตรในพื้นที่
เป็ นพื้นที่ชนบทที่มีธรรมชาติสวยงาม
- ขาดแหล่งเก็บนํ้าฤดูแล้ง ทําให้แหล่งนํ้าดื่มไม่
- มีแหล่งอาหารการกินตามธรรมชาติเพราะว่ามี
สะอาดและไม่เพียงพอ
แหล่ ง นํ้าตามธรรมชาติ ไ หลผ่ า นหลายสาย - แหล่ งนํ้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลําห้วยขนาดความ
รวมทั้งแหล่งนํ้าอื่น เช่น ลําสะแทด บึงระหอก
กว้างไม่มากนัก ตื้นเขิน ขาดการขุดลอก และ
ลําปลาหมัน ลําห้วยยาง ลําห้วยเจี๊ยบ
พัฒนาเป็ นเวลานาน นํ้าในลําห้วยไม่มีตลอดปี
- พื้ น ที่ ท างการเกษตรเริ่ ม เสื่ อ มคุ ณ ภาพ ขาด
ความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตรที่มีปริ มาณสู งมากขึ้น
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ตารางที่ 163 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนแดง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี ค ว า ม เ ป็ น ช น บ ท ที่ ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ มี - เยาวชนรุ่ นใหม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ทําให้เป็ นภาระของครอบครัว ชุ มชน และ
ความสั ม พันธ์ ที่ ดีต่อกัน จึ ง เกิ ดความสามัคคี
สังคมโดยรวมของอําเภอ
กันมาก มีการเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน และคน
ในพื้นที่มีความร่ วมมือในการทํางาน
- การนํ า เอาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นชี วิ ต
- ผูส้ ู ง อายุ มี ส วัส ดิ ก ารที่ ดี และได้รั บ การดู แ ล
ประจําของประชาชนเริ่ มมีปริ มาณน้อยลง
อย่างดีจากสมาชิกในครอบครัว และชุมชน
- เยาวชนจบการศึกษาแล้วมักเข้าไปหางานทําใน
- มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง
เมืองใหญ่ ทําให้ในพื้นที่ขาดแคลนแรงงาน
และมีความหลากหลาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพต่าง
ๆ
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- ระบบเศรษฐกิจเป็ นลักษณะการพึ่งพาอาศัยกัน - ประชากรในพื้ น ที่ มี ร ายได้ ป ระชากรตํ่า มี
และเป็ นพื้นที่ เกษตรกรรมเป็ นหลัก จึ งทําให้
หนี้ สินสู งเนื่ องจากไม่สามารถบริ หารจัดการ
พื้ น ที่ ข องตนเองได้ รายได้น้อย และทํา ให้ มี
เป็ นพื้ นที่ มี ค่า ครองชี พ ยัง ไม่ สู ง เท่า สัง คมใน
กําลังซื้อน้อย
เมือง
- มีร้านค้า ร้ านอาหาร สําหรับการบริ การให้กบั - ประชากรในพื้ น ที่ มี ค นว่า งงานจํา นวนมาก
โดยเฉพาะ ภายหลังฤดูกาลทําเกษตร
คนในพื้นที่อย่างเพียงพอ
- ประชากรในพื้ น ที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบ - ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ในพื้นที่ไม่มีที่ดินทํา
อาชีพเกษตรกรรม
กินเป็ นของตนเอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- เป็ นพื้ นที่ ไ ม่ มี ค วามรุ น แรงทางการเมื อ ง ทั้ง - ขาดการบู ร ณาการ ภาคส่ ว นราชการ ส่ ว น
ท้องถิ่ น และคนทํางานในพื้นที่ ทําให้เกิ ดการ
การเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น ทําให้
ทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนกัน
มีความขัดแย้งในพื้นที่นอ้ ย
- ประชาชนในพื้นที่มีความเป็ นประชาธิ ปไตย มี - ประชาชนในพื้ น ที่ ย ัง ไม่ เ ข้ า ใจความเป็ น
ส่ วนร่ วมในการเลือกตั้งสู ง
ประชาธิ ป ไตยที่ แ ท้จ ริ ง ขาดสํ า นึ ก ในเรื่ อง
- มีองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระจายอยู่ในทุก
ประ ชาธิ ปไ ตย มี ก ารซื้ อสิ ทธิ์ ขาย เสี ย ง
พื้นที่ของอําเภอ
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบทาง
การเมืองน้อย ทั้งนี้อาจมองว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว
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ตารางที่ 163 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอโนนแดง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- เป็ นอํ า เภอที่ มี ข นบธรรมเนี ยม ประเพณี - เยาวชนคนรุ่ นใหม่มีการรับวัฒนธรรมจากที่
อื่ น เข้ า ไปในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น ทํา ให้ ไ ม่ เ ห็ น
วัฒนธรรม ยังยึดถื อแบบดั้งเดิ ม ประชาชนโดย
ความสํา คัญของศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ส่ วนใหญ่เข้า วัดฟั ง ธรรมในยามที่ ว่า งเว้นจาก
ของท้องถิ่นเดิม
ภารกิจ รวมทั้งให้ความสําคัญกับวันสําคัญทาง
- เด็กเยาวชนให้ความสนใจหรื อให้ความสําคัญ
ศาสนา
ในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่นน้อยลง
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่เป็ นความรู้ ความสามารถ
ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น
ของคนในท้องถิ่น ได้แก่ การทํามาหากิน
ความเชื่อ หมอยาสมุนไพร และอื่น ๆ
- ความเชื่ อดั้งเดิมที่มีแต่สมัยปู่ ย่า ตายาย ค่อย ๆ
เลือนหายไป เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เชื่ อ
- มีงานเทศกาลประเพณี ที่สาํ คัญ เช่น ประเพณี
วิทยาศาสตร์ มากขึ้น ทําให้ภูมิปัญญาดั้งเดิ ม
บุญบั้งไฟ ตําบลดอนยาวใหญ่ ประเพณี แห่เทียน
เช่ น การแพทย์แ ผนไทย หมอพื้ น บ้า นถู ก
พรรษา ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี งาน
บวงสรวงย่าโม ประเพณี ลอยกระทง และงาน
ละทิ้งมากขึ้น
ไหว้ศาลเจ้าพ่อโนนแดง
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอโนนแดงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 164 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนแดง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- ได้รั บ งบประมาณจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ - สภาพทางภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
นํามาขุดลอกแหล่งนํ้าที่ต้ืนเขินและปรับภูมิทศั น์
ทําให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุ นแรงมากขึ้น
- มี ก ารพัฒนาเส้ นทางคมนาคมของภาครั ฐผ่า น
และประชาชนไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์
อํา เภอโนนแดงเพื่ อ เชื่ อ มกับ อํา เภออื่ น และ
ล่วงหน้าได้
จังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น
- พื้นที่ ท าํ การเกษตรเป็ นพื้ นที่ ที่ มี ดินเค็ม ดิ น
เปรี้ ยว แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว
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ตารางที่ 164 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนแดง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- เด็ ก ยากจนมี โ อกาสได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจาก - ยาเสพติดระบาดจากพื้นที่ใกล้เคียง ทําให้ยาก
ต่อการควบคุม
ภาครัฐและภาคเอกชน
- ภาครั ฐมี นโยบายสนับ สนุ น กลุ่ ม อาชี พ และมี - สื่ อ สารมวลชนที่ เ น้ น การนํา เสนอเชิ ง การ
กองทุ นต่าง ๆ มากขึ้ น รวมทั้งมีการฝึ กอาชี พ
บริ โ ภคนิ ย มทํา ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมเลี ย นแบบ
ให้กบั ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
ของประชาชนในพื้นที่
- นโยบายกองทุนหลักประกันสุ ขภาพที่ทาํ ให้คน - งบประมาณสนับสนุนด้านสุ ขภาพอนามัยมี
ด้อยโอกาสเข้าถึงการบริ การสาธารณสุ ขมากขึ้น
น้อยทําให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทวั่ ถึง
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- ภาครัฐจัดหาตลาดให้กบั กลุ่มโอทอปในชุ มชน - มีนายทุนจากนอกพื้นที่มาลงทุน ทําให้
และมีกิจกรรมการรณรงค์ให้ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้า
ชาวบ้านที่คา้ ขายมีคู่แข่งมากขึ้น
ชุมชน
- ราคาต้นทุนในการผลิตสิ นค้าเกษตรสู งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ตอ้ ง
- ภาครั ฐ ช่ ว ยผลัก ดัน ให้ หั น มาอุ ด หนุ น สิ นค้ า
ลงทุนสู งมากขึ้น
เกษตรของประชาชน เช่น นโยบายประกันราคา
- ปั จจัยที่เป็ นต้นทุนการผลิตทางด้าน
ผลผลิตทางการเกษตร
การเกษตรมีราคาสู งขึ้นทุกปี
- ส่ วนราชการมาให้ความรู ้ในเรื่ องการลดต้นทุน
การผลิตทางด้านการเกษตร
- เกษตรกรในพื้นที่กาํ หนดราคาผลผลิตไม่ได้
ทําให้มีความเสี่ ยงต่อการขาดทุน
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- มี น โยบายการกระจายอํา นาจสู่ ท ้อ งถิ่ น และ - นโยบายของภาครัฐ เช่น การให้มีกองทุนทาง
นําไปสู่ การปกครองตนเองของประชาชน
การเงินต่าง ๆ ไปให้ชุมชนในขณะที่ชาวบ้าน
- มี ก ระบวนการพัฒนาผูน้ าํ และอาสาสมัค รจาก
ในพื้ น ที่ ไ ม่ มี ค วามพร้ อ มทํา ให้ เ กิ ด ความ
ภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ
ขัดแย้งในพื้นที่
- รั ฐ มี ง บประมาณสนับ สนุ น เรื่ องกระบวนการ - สื่ อที่นาํ เสนอภาพการเมืองระดับประเทศใน
ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยของชุมชน
ภาพที่ เป็ นลบ ทํา ให้ก ารเมื องระดับ ท้องถิ่ น
เลียนแบบการเมืองระดับชาติ
- การเปลี่ ยนรัฐบาลบ่ อยทําให้ก ารดํา เนิ นการ
ด้านนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ ไม่มีความ
ต่อเนื่อง
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ตารางที่ 164 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอโนนแดง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนเรื่ อง - สื่ อที่ เ ข้ า ถึ ง ทุ ก ครอบครั ว ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ก าร
งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกปี
นําเสนอเรื่ องราวศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- มีการรณรงค์งานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น - การเปิ ดอาเซียนเป็ นหนึ่งเดียวทําให้ประชาชน
อย่างต่อเนื่ องจากภาครัฐ
หั น ไปสนใจวัฒ นธรรมใหม่ จ นอาจลื ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นได้
3.4.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอโนนแดงที่ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้นการพัฒนาบํารุ งดินเพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งดินในพื้นที่เกษตรกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น และการพัฒนาและการจัดการนํ้า เช่ น ให้มีการ
จัดระบบเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ระบบชลประทาน ทําให้คนมีงานทําและมีรายได้มากขึ้น
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการพัฒนาคน โดยการสร้างจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อครอบครัว
และชุ มชนให้มากขึ้น รวมทั้งทําให้ประชาชนในพื้นที่รู้เท่าทันเหตุการณ์ มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐมากขึ้น
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่ องจากคนส่ วนใหญ่ยากจน จึง
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพให้กบั ประชาชนในพื้นที่

