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3.4 อาํเภอโนนแดง  

3.4.1 ประวตัิความเป็นมา 

  อาํเภอโนนแดง เดิมเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีมี “ไมแ้ดง” อยู่มากชาวบา้นจึงตั้งช่ือเป็น 

“บา้นโนนแดง” เขตตาํบลโนนตาเถร (เขตอาํเภอบวัใหญ่ ราวปี พ.ศ. 2480) เม่ือมีการตั้งอาํเภอประทาย 

(แยกจากอาํเภอบวัใหญ่) ตาํบลโนนตาเถรถูกแบ่งไปอยูใ่นเขตปกครองอาํเภอประทาย (ราวปี พ.ศ.2505) 

ต่อมาชุมชน “บา้นโนนแดง” ไดข้ยายตวั  และแบ่งเขตปกครองจากตาํบลโนนตาเถรมาตั้งเป็น “ตาํบล

โนนแดง” ประกอบดว้ยหมู่บา้น 11 หมู่บา้น มีสุขาภิบาลเกิดข้ึนในชุมชนบา้นโนนแดง (ราวปี พ.ศ. 

2508) ต่อมาชาวบา้นโดยการนาํของ “พระครูมนูญธรรมเวที (หลวงพ่อภู่)” ไดข้อจดัตั้งก่ิงอาํเภอ และท่ีสุด

ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2532) ตั้งก่ิงอาํเภอโนนแดง เม่ือวนัท่ี 1 

เมษายน  พ.ศ. 2532 และไดมี้พระราชกฤษฎีกา (ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536) ยกฐานะจากก่ิงอาํเภอ 

เป็น “อาํเภอโนนแดง” ตั้งแต่วนัท่ี 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 

3.4.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  อาํเภอโนนแดง มีพื้นท่ีทั้งหมด 193.407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 120,876 ไร่ 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ห่างจากจงัหวดันครราชสีมา 75 กิโลเมตร 

ห่างจากกรุงเทพมหานคร 331 กิโลเมตร มีเขตติดต่อ ดงัน้ี ทางดา้นทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอสีดา จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอคง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีวา่การอาํเภอโนนแดง ตั้งอยู่

ท่ีถนนเจนจบทิศ หมู่ท่ี 17 ตาํบลโนนแดง อาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา 

3.4.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอโนนแดง โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีลกัษณะ

ลาดจากทิศเหนือลงทิศใต ้และจากทิศตะวนัตกมาทิศตะวนัออก มีระดบัความสูงของพื้นท่ีแตกต่างกนั 

มีลาํนํ้าท่ีสาํคญัไหลผา่น เช่น บึงระหอก ลาํสะแทด เป็นตน้ ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย และเป็น

ดินเคม็ทาํใหก้ารเพาะปลูกไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 

  สภาพอากาศตลอดทั้งปี ประกอบดว้ย 3 ฤดู โดยทัว่ไปมีลกัษณะอากาศร้อนและแห้ง

แลง้เป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากไม่มีป่าไมแ้ละภูเขากาํบงัลม ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอา้ว ส่วนฤดูฝน จะ

ประสบปัญหาฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล และในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจดั 

 3.4.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

 1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอโนนแดง โดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมา

คือการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
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ตารางที ่143 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอโนนแดง  

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 423 586 1,009 

นกัเรียน 1,894 1,930 3,824 

นกัศึกษา 133 189 322 

ทาํนา 3,251 3,605 6,856 

ทาํไร่ 11 8 19 

ทาํสวน 5 5 10 

ประมง 1 1 2 

ปศุสัตว ์ 4 3 7 

รับราชการ 165 141 306 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3 2 5 

พนกังานบริษทั 14 12 26 

รับจา้งทัว่ไป 1,140 1,021 2,161 

คา้ขาย 200 339 539 

ธุรกิจส่วนตวั 26 16 42 

อ่ืนๆ 318 389 707 

รวมทั้งส้ิน 7,588     8,247 15,835 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโนนแดง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริง 

2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ตาํบลโนนตาเถร มีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 48,476.38 บาทต่อคน

ต่อปี รองลงมาคือตาํบล ดอนยาวใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 46,938.40 บาทต่อคนต่อปี และพบวา่ตาํบล

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลสาํพะเนียงมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 44,645.37 บาทต่อคนต่อปี  

ตารางที ่144 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนแดง 

ลาํดบั ตาํบล รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือน รายได้เฉลีย่ต่อคน 

1 โนนแดง 150,278.15 46,258.06 

2 โนนตาเถร 183,002.39 54,255.87 

3 สาํพะเนียง 160,457.89 45,604.86 

4 วงัหิน 177,860.68 49,005.57 
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ตารางที ่144 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

ลาํดบั ตาํบล รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือน  รายได้เฉลีย่ต่อคน 

5 ดอนยาวใหญ่ 168,205.95 47,906.76 

6 เทศบาลตาํบลโนนแดง 217,119.24 65,417.97 

รวมทั้งหมด 175,820.24 51,174.96 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโนนแดง (2554) 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 239,955,155 บาทต่อปี ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ค่า

การเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 109,086,309 บาท

ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่145 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนแดง  

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าพนัธุ์พืช พนัธุส์ัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 25,369,937 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 25,369,937 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 32,770,893 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 32,770,893 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 24,266,910 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 24,266,910 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 26,678,569 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 26,678,569 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 19,758,433 

จาํนวนรวม 19,758,433 
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ตารางที ่145 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 49,922,270 

จาํนวนรวม 49,922,270 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 15,900,005 

จาํนวนรวม 15,900,005 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,858,539 

จาํนวนรวม 12,858,539 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,669,770 

จาํนวนรวม 7,669,770 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 7,146,804 

จาํนวนรวม 7,146,804 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 21,553,320 

จาํนวนรวม 21,553,320 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามันรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,569,557 

จาํนวนรวม 18,569,557 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 32,413,363 

จาํนวนรวม 32,413,363 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 10,976,411 

จาํนวนรวม 10,976,411 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,560,335 

จาํนวนรวม 9,560,335 
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ตารางที ่145 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,450,079 

จาํนวนรวม 3,450,079 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,585,764 

จาํนวนรวม 3,585,764 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 26,590,505 

จาํนวนรวม 26,590,505 

รวมทั้งหมด 349,041,464 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553)  

 4) หน้ีสินและเงินออม จากการสํารวจขอ้มูลบญัชีครัวเรือนพบวา่ในพื้นท่ีโนนแดง ประชากร 

4,609 ครัวเรือน มีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี 28,272.13 บาท มีหน้ีสินเฉล่ียต่อคนต่อปี 8,229.0 บาท  

 5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่146 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มพฒันาสตรีอาํเภอโนนแดง 130 พฒันาศกัยภาพสตรี นางพิทธิยา พฒันเดชากลู 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองอาํเภอโนนแดง 

4,588 เครือข่ายเรียนรู้การบริหาร

กองทุนหมุนเวยีน  

นายตะวนั เหลาเจริญ 

10 หมู่ 17 ต.โนนแดง 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองตาํบลโนนแดง 

1,404 บริหารกองทุนหมุนเวยีน

ระดบัตาํบล 

นายเสริม แขง็ขนั 

59 หมู่ 11 ต.โนนแดง 

เครือข่ายสินคา้โอทอปอาํเภอ

โนนแดง 

120 พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน นางมะลิ บุญเอก 

68/2 หมู่ 7 ต.สาํพะเนียง 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองตาํบลดอนยาวใหญ่ 

708 บริหารกองทุนหมุนเวยีน

ระดบัตาํบล 

นายสมศกัด์ิ เสือไพรงาม 

122 หมู่ 8 ต.ดอนยาวใหญ่ 
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ตารางที ่146 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองตาํบลวงัหิน 

891 บริหารกองทุนหมุนเวยีน

ระดบัตาํบล 

นายดาว ชนิดนอก 

หมู่ 5 ต.วงัหิน 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองตาํบลโนนตาเถร 

668 บริหารกองทุนหมุนเวยีน

ระดบัตาํบล 

นายตะวนั เหลาเจริญ 

22 หมู่ 12 ต.โนนตาเถร 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองตาํบลสาํพะเนียง 

897 บริหารกองทุนหมุนเวยีน

ระดบัตาํบล 

นายอนงค ์สร้อยนอก 

22 หมู่ 12 ต.สาํพะเนียง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนแดง (2554) 
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 

ตารางที ่147 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มกลว้ยไมป่้า นางพชันี ประจง 8 หมู่ 5 ต.วงัหิน 

กลุ่มแปรรูปขนมอาหาร นางสมบูรณ์ มาตยม์ูล 107 หมู่ 8 ต.โนนแดง 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ นางระเบียบ แก่นนอก หมู่ 1 ต.สาํพะเนียง 

กลุ่มทอผา้และหมอนขิด คุณสายเงิน สินปรุ 15 หมู่ 8 ต.ดอนยาวใหญ่ 

กลุ่มผลิตภณัฑเ์ส่ือกก นางมะลิ บุญเอก 68/2 หมู่ 7 ตาํบลสาํพะเนียง 

กลุ่มทอผา้วงัหิน นางแตม้ ดว้งจอกนอก 59 หมู่ 9 ต.วงัหิน 

กลุ่มทอเส่ือพบัลายไทย นางบวัลอย ซองเหล็กนอก หมู่ 8 ต.สาํพะเนียง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนแดง (2554) 

3.4.5 ลกัษณะทางสังคม  

1) ดา้นประชากร อาํเภอโนนแดงมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 4,609 ครัวเรือน มีประชากร

จาํนวน 15,835 คน เป็นชายจาํนวน 7,588 คน เป็นหญิงจาํนวน 8,247 คน มีรายละเอียดเป็นรายตาํบล

ดงัน้ี   

ตารางที ่148 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอโนนแดง 

ช่ือตําบล / เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลโนนแดง 764 1,165 1,317 2,482 

ตาํบลโนนตาเถร 732 1,177 1,292 2,469 

ตาํบลสาํพะเนียง 922 1,540 1,704 3,244 
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ตารางที ่148 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

ช่ือตําบล / เทศบาล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลวงัหิน 796 1,367 1,522 2,889 

ตาํบลดอนยาวใหญ่ 630 1,072 1,140 2,212 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 765 1,267 1,272 2,539 

รวม 4,609 7,588 8,247 15,835 

ท่ีมา: ข้อมลูจาก จปฐ. อาํเภอโนนแดง (2554)  

จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ จาํแนกตามช่วงอายุ ผลการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอโนนแดง มีประชากรตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่149 แสดงช่วงอายขุองประชากร ในอาํเภอโนนแดง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 65 56 121 

1 – 2 159 168 327 

3 – 5 275 284 559 

6 – 11 664 687 1,351 

12 – 14 429 404 833 

15 – 17 381 404 785 

18 – 25 573 473 1,046 

26 – 49 ปี 1,944 2,146 4,090 

50 – 60 ปี 979 1,057 2,036 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 973 1,298 2,271 

รวมทั้งหมด 6,442 6,977 13,419 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนแดง (2554)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
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ตารางที ่150 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอโนนแดง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
       ชาย (คน)       หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 180 193 373 

ตํ่ากวา่ ป.4 539 563 1,102 

ป.4-6 3,425 4,064 7,489 

ม.ศ. 1-3 59 94 153 

ม.1-3 902 743 1,645 

ม.ศ.4-5 12 9 21 

ม.4-6 533 541 1,074 

ปวช. 108 96 204 

ปวส. 92 67 159 

ปริญญาตรี 110 163 273 

ปริญญาโท 18 10 28 

ปริญญาเอก 5 4 9 

อ่ืนๆไม่ระบุ 459 490 949 

รวม 6,442 7,037 13,479 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนแดง (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอโนนแดงมีโรงเรียนจาํนวน 38 แห่ง มีครูจาํนวนทั้งหมด 

410 คน มีนกัเรียนจาํนวน 4,146 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อนกัเรียนประมาณ 10 คน 

ตารางที ่151 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนแดง 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ตาํบลโนนแดง 6 71 673 

ตาํบลโนนตาเถร 6 64 624 

ตาํบลสาํพะเนียง 6 66 766 

ตาํบลวงัหิน 8 72 793 

ตาํบลดอนยาวใหญ่ 8 67 621 

เทศบาลตาํบลโนนแดง 4 70 669 

รวม 38 410 4,146 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนแดง (2554) 
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ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอโนนแดงมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการ

ระดบัตาํบลจาํนวน 5 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสาจาํนวน 5 คน มีนกัเรียนจาํนวน 735 คน 

มีท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 5 แห่ง  

3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

มีจาํนวน 8 แห่ง ดงัน้ี 

ตารางที ่152 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอโนนแดง ปี พ.ศ. 2554 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4 เจา้หนา้ท่ีประจาํ 10 คน 

คลินิกแพทย ์ 2  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 1  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนแดง (2554) 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ไม่นับรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง มี

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

ตารางที ่153 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอโนนแดงปี พ.ศ. 2554 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 4 3,959 

ทนัตแพทย ์ 3 5,278 

เภสัชกร 3 5,278 

พยาบาลวชิาชีพ 21 754 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 15,835 

นกัวชิาการสาธารณสุข 4 3,959 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 125 127 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนแดง (2554) 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง มีโรคท่ีจะตอ้ง

เฝ้าระวงัประจาํปี พ.ศ. 2549 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคอุจจาระร่วง ตาแดง ปอดอกัเสบ ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 

อาหารเป็นพิษ ไขเ้ลือดออก สุกใส วณัโรค และโรคไขร้ากสาดใหญ่ (Scrub Typhus)  
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ตารางที ่154 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอโนนแดง ปี พ.ศ. 2553 

ช่ือโรค จํานวน อตัราป่วย/ประชากรแสนคน 

โรคอุจจาระร่วง 614 2,357.55 

โรคตาแดง 159 610.51 

โรคปอดอกัเสบ 84 322.53 

โรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 70 268.78 

โรคอาหารเป็นพิษ 49 188.14 

โรคไขเ้ลือดออก 23 91.70 

โรคสุกใส 19 72.95 

โรควณัโรค 11 42.24 

โรคไขร้ากสาดใหญ่ (Scrub Typhus) 9 34.56 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนแดง (2554)  

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวน

ประชากร โดยใชอ้ตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่155 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอโนนแดง 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน อาํเภอโนนแดงมีการป้องกนัในพื้นท่ี โดยมีการ

จดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ และมีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ

โนนแดง 1 แห่ง และมีการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยมีสถิติขอ้มูลคดีท่ี

เกิดข้ึนในทอ้งท่ี ดงัน้ี  

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 25,581 - 

2550 25,504 - 0.30 

2551 25,500 - 0.02 

2552 25,468 - 0.13 

2553 25,486 0.07 
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ตารางที ่156 แสดงการเกิดคดีความในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง  

คด ี ปี พ.ศ. 2552 (คดี) ปี พ.ศ. 2553 (คดี) ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน (คดี) 

อาญา 178 100 221 

จราจร 14 7 6 

รวม 192 107 227 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจภูธรโนนแดง (2554) 

5) ดา้นศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 

99.72 และมีองคก์รทางศาสนาตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ดงัน้ี 

- วดั   จาํนวน 15 แห่ง 

- สาํนกัสงฆ ์  จาํนวน 12 แห่ง 

- ท่ีพกัสงฆ ์  จาํนวน 3 แห่ง 

- พระสงฆ ์  จาํนวน 156 รูป 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอโนนแดงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่นวิถีชีวิต

ของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น ดงัน้ี 

- ดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ นางดี ทองดีนอก และนางสายเงิน สินปรุ เร่ืองการทอผา้ไหม

พื้นเมืองทั้ งเป็นมัดหม่ีและธรรมดา ส่วนด้านการทอเส่ือกก ได้แก่ นางมะลิ บุญเอก และการทํา

หมอนสมอ๊ก ไดแ้ก่ นางบวัรอง กลา้หาญ และนางเยน็ การบรรจง 

- ดา้นการเกษตร ท่ีไดมี้การนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และมีความรู้เร่ืองการ

เพาะพนัธ์ุกบ และเพาะพนัธ์ุปลาคือ นายเสาร์ กลา้หาญ และมีปราชญ์ชาวบา้นในการจดัการปัญหาดิน

เคม็ ไดแ้ก่ นายบวัศรี ซาเมืองกุล การทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ การปลูกผกัปลอดสารพิษ การทาํนํ้ าส้มควนัไม ้

ไดแ้ก่ นายเช่ือม กลา้หาญ 

7) ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอโนนแดงมีงานเทศกาลประเพณีท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

- ประเพณีบุญบั้งไฟตาํบลดอนยาวใหญ่โดยจะเกิดข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุก

ปี โดยมีความเช่ือว่าถา้ได้จุดบั้งไฟ แห่นางแมว จะเป็นการขอฝนให้ฝนตกตามฤดูกาล เพื่อการทาํนา

ในช่วงฤดูฝนต่อไป 

- งานวนัไหวศ้าลเจา้พ่อโนนแดง จะเกิดข้ึนในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจะ

เป็นการอญัเชิญดวงวญิญาณเจา้พอ่โนนแดง ลงมาใหลู้กหลานไดก้ราบไหว ้

นอกจากน้ี ยงัมีงานประเพณีท่ีเป็นเทศกาลสาํคญัของประเทศ เช่น การแห่เทียนพรรษาประเพณี

สงกรานต ์ประเพณีบวงสรวงยา่โม ประเพณีลอยกระทง 

8) ด้านกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตาํบลโนนแดง จะมีกิจกรรมกีฬาเป็นประจาํทุกปีมี

ประเภทกีฬา คือ วอลเล่ยบ์อล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และสนามกีฬาท่ีฝึกซ้อมก็จะมีลานกีฬาประจาํ
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หมู่บา้นหรือฝึกซ้อมท่ีสนามกีฬาโรงเรียน กิจกรรมเตน้แอร์โรบิคของเทศบาลตาํบลโนนแดง จะมีการ

รวมตวักนัเตน้ท่ีลานหนา้เทศบาลตาํบลโนนแดงทุกตอนเยน็ กิจกรรมงานวนัไหวศ้าลเจา้พ่อโนนแดง ก็

จะมีกิจกรรมแข่งขนักีฬา ประเภทวอลเล่ยบ์อล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ และจะมีมหรสพต่าง ๆ 

 3.4.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอโนนแดงมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 77,234 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 4,163 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่157 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอโนนแดง (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์จากการสาํรวจมีการทาํการปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง โดยพบวา่มี

การเล้ียงสัตว ์7 ชนิด รวมจาํนวน 636,301 ตวั ดงัน้ี 

ตารางที ่158 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวน จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 7,676 650 

2 กระบือ 2,684 120 

3 สุกร 2,658 235 

4 เป็ดเทศ 4,906 198 

5 เป็ดไข่ 7,956 32 

6 ไก่พื้นเมือง 77,515 1,231 

7 ไก่พนัธ์ุไข ่ 532,905 247 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอโนนแดง (2554) 

ลาํดบัที่ พชืเศรษฐกจิ จาํนวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก (ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่ (กก/ไร่)) 

1 ขา้ว 3,220 69,102.75 480 

2 มนัสาํปะหลงั 87 657.75 2,000 

3 ออ้ย 11 505.25 15,000 

4 ขา้วโพด (ฝักสด) 200 2,146 800 

5 ไมผ้ล 5 699 1,200 

6 ผกั 590 2,475 900 

7 พริก 50 540 220 
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3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ.2553 พบวา่พื้นท่ี

อาํเภอโนนแดงมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีปริมาณสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 413.50 ตนัต่อปี 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่159 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 400 

ปลานิล  13.50 

รวม 413.50 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 3.4.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอโนนแดงท่ีได้รับใบอนุญาตดาํเนินการและ

ประกอบการมีจาํนวน 5 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 

ตารางที ่160 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 2 

อุตสาหกรรมไม ้ 3 

รวม 5 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนแดง (2554) 

3.4.8 ลกัษณะทางด้านพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม อาํเภอโนนแดงมีการประกอบการ ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สหกรณ์ในพื้นท่ีจาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรโนนแดง จาํกดั 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐานจาํนวน 1 แห่ง 

- ร้านอาหารจาํนวน 49 แห่ง 

- ร้านคา้ส่งจาํนวน 5 แห่ง 

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 272 แห่ง 

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงไม่มีบริการโรงแรมท่ีพกั แต่มี

ร้านอาหารทัว่ไปไวบ้ริการ และร้านบริการอินเทอร์เน็ตจาํนวน 2 แห่ง  

3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอโนนแดงไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั 
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3.4.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอกบั

จงัหวดั รวมทั้งในตาํบลและหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 207  บา้นวดั – อาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็น

ถนนลาดยางสองช่องจราจร (ถนนสายโท) สภาพถนนเป็นหลุมบางช่วง 

- ทางหลวงชนบท เป็นถนนเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) 3034  บา้นสําพะเนียง - 

บา้นสาํโรงเหนือเป็นถนนลาดยาง สองช่องจราจร ไม่มีไหล่ทาง สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ทางหลวงชนบท เป็นถนนเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) 3121 บา้นโนนแดง - บา้น

โนนตาเถรเป็นถนนลาดยาง สองช่องจราจร มีไหล่ทาง  สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ทางหลวงชนบทถนนโยธาธิการ เช่ือมระหวา่งบา้นหนองบง - บา้นตะเภาหนุน

เป็นถนนลาดยาง สองช่องจราจร มีไหล่ทาง สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอโนนแดงมีโทรศพัทส์าธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 379 แห่ง มีหอกระจายข่าวอยูใ่นทุกหมู่บา้นสําหรับการส่ือสารกนัภายในหมู่บา้น แต่ปัจจุบนัน้ี

ประชาชนในพื้นท่ีเน้นการใช้โทรศพัท์มือถือมากกว่าเน่ืองจากมีความสะดวกสบาย และปัจจุบนัมี

สัญญาณโทรศพัทมื์อถือเกือบทุกเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง  

3) ประปา อาํเภอโนนแดงมีการประปาในพื้นท่ีมีประปาตาํบลและประปาหมู่บา้น 

จาํนวน 53 แห่ง  

4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและ

ระดบัชุมชน ดงัน้ี  

ตารางที ่161 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554  

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 29 29 29 29 0 0 

บ่อสาธารณะ 37 25 37 25 24 7 

บ่อนํ้าบาดาล   120 101 98 89 68 50 

ถงัเก็บนํ้า 290 290 250 250 151 151 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 9,500 9,500 9,421 8,213 9,386 7,563 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอโนนแดง (2554) 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมี ดงัน้ี สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 2 

แห่ง มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บา้น แต่วา่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน 
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 3.4.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะ เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนเน้ือดินลึกเป็นดิน

เหนียวปนทราย การระบายนํ้ าไม่ค่อยดี สภาพทัว่ไปเป็นดินเค็ม มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า2 และดินเค็มทาํ

ใหก้ารเพาะปลูกไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 

  2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอโนนแดงมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 3 แห่ง 

- ลําห้วยยาง  เป็นลําห้วย ท่ี ต่อมาจากห้วยยางเขตอํา เภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา อยูท่างทิศเหนือของอาํเภอโนนแดง มีทิศทางของการไหลของนํ้ าจากทิศเหนือสู่ทิศใตต้าม  

ความลาดเอียงของพื้นท่ี ความกวา้งของลาํห้วยโดยเฉล่ียประมาณ 25 – 30 เมตร ความลึกโดยเฉล่ีย 1.5 

เมตร รวมระยะทางประมาณ 120,098 เมตร 

- ลําห้วยปลาหมัน  เป็นลําห้วยท่ีต่อมาจากลําห้วยง้ิว เขตอําเภอคง  จังหวัด

นครราชสีมา ไหลผา่นทางทิศตะวนัตกของอาํเภอโนนแดง ลาดลงมาทางทิศตะวนัออก ไหลผา่นตาํบล

โนนตาเถรมาบรรจบท่ีลาํห้วยเจ๊ียบ ตาํบลดอนยาวใหญ่ ความกวา้งของลาํห้วยโดยเฉล่ียประมาณ 30 

เมตร ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร รวมระยะทางทั้งส้ิน 12,215 เมตร 

- ลาํห้วยเจ๊ียบ เป็นลาํห้วยท่ีมีขนาดใหญ่มีความลึกโดยเฉล่ีย 1.5 เมตร เป็นท่ีรวม

ของนํ้าจากลาํห้วยยางและลาํห้วยปลาหมนั ไหลผา่นบา้นหนองจาน หมู่ท่ี 4 บา้นศรีวฒันา หมู่ท่ี 6 บา้น

ระหนัค่าย หมู่ท่ี 7 บา้นโนนแดง หมู่ท่ี 1 บา้นโนนเขวา้ หมู่ท่ี 12 บา้นใหม่ศรีประทาน หมู่ท่ี 11 และบา้น

หวัโคก หมู่ท่ี 4 ไหลลงสู่ลาํสะแทด ระยะทางประมาณ 13,557 เมตร  

3) ทรัพยากรป่าไม ้พื้นท่ีอาํเภอโนนแดง ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าขนาดเล็กท่ีดูแลและ

รักษาโดยประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใชป้ระโยชน์ในการหาของป่า และอาหารตามธรรมชาติ  

3.4.11 ด้านการเมือง 

ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับ

ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆทางการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี ดงัน้ี 

1) การเมืองระดบัชาติ พรรคการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง มี

จาํนวน 1 พรรคการเมือง คือพรรคเพื่อไทย และพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงไม่มีสาขาพรรคการเมือง 

2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดง มีสมาชิกสภาจงัหวดัจาํนวน 1 คน 

คือ นายสมโภชน์ จินตนามณีรัตน์ และมีนายธีรพงษ ์จินตนามณีรัตน์ เป็นนายกเทศมนตรี 

3) การเมืองภาคพลเมือง อาํเภอโนนแดงไม่มีกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองในพื้นท่ี 

3.4.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงจาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
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1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมีหน่วยงานราชการส่วนกลางอยู่ใน

พื้นท่ี คือ โรงพยาบาลอาํเภอโนนแดง และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธร สถานี

ตาํรวจทางหลวง สาํนกังานท่ีดิน สาํนกังานสรรพากร สาํนกังานสัสดี สาํนกังานเกษตร สํานกังานพฒันา

ชุมชน สาํนกังานประถมศึกษา และสาํนกังานปศุสัตว ์

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมี จาํนวน 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์1การเกษตร และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขโนนแดง 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอโนนแดงมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 3 

รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงมีศูนย์ประสานงานองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอโนนแดงมีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอาํเภอโนนแดงจาํนวน 1 แห่ง และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโนนแดง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนตาเถร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสําพะเนียง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัหิน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนยาวใหญ่   

ค. เทศบาล ในอาํเภอโนนแดง  มีเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลโนนแดง  

5) การปกครองท้องท่ี อาํเภอโนนแดงได้มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 5 ตาํบล 65 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่162 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอโนนแดง 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลโนนแดง 17 บา้นโนนแดง บา้นตะเภาหนุน บา้นเตง็สูง บา้นหวัโคก บา้นหนองบง 

บา้นดอนตะหนิน บา้นดอนตดัเรือ บา้นระหนัค่าย บา้นโนนเขวา้ บา้น

หนองมน บา้นจาบ บา้นบุตาคง บา้นใหม่ศรีประทาน บา้นหนองโจด 

บา้นหนองตาโล บา้นตลาดโนนแดง และบา้นไทยสามคัคี  

ตาํบลโนนตาเถร 12 บา้นโนนตาเถร บา้นโคกหนองแวง บา้นโกรก บา้นโนนไพวลัย ์บา้น

ท่าวดั บา้นหนองม่วง บา้นหนองไผ ่บา้นโสกแซง บา้นโนนนอ้ย บา้น

ตลาดโนนตาเถร บา้นโคกใหญ่พฒันา และบา้นโนนสุวรรณ  

ตาํบลสาํพะเนียง 12 บา้นคู บา้นฝาง บา้นสาํพะเนียงเก่า บา้นหวัตลาด บา้นหนองหญา้ขาว 

บา้นตะคร้อ บา้นสาํพะเนียงใหม่ บา้นซาด บา้นหวาย บา้นโนนไผ ่

บา้นเก่า และบา้นหนองบวันอ้ย  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางที ่162 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน

หมู่บ้าน 
รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลวงัหิน 13 บา้นโนนเพด็ บา้นหนองบวั บา้นแก บา้นหนองข้ีเหล็ก บา้นเตย บา้น

หนองงูเหลือม บา้นดอนยาวนอ้ย บา้นทุ่งรี บา้นหินตั้ง บา้นสาํโรงใต ้

บา้นสาํโรงเหนือ บา้นบุหวาย และบา้นหนองตะเข ้ 

ตาํบลดอนยาว

ใหญ่ 

11 บา้นหนองระหาร บา้นหนองหญา้ขาว บา้นดอนยาวใหญ่ บา้นหินเง้ิม 

บา้นหนองจาน บา้นศรีวฒันา บา้นหนองเด่ิน บา้นป่าตะเบง บา้น

สาํโรง บา้นนาดี และบา้นดอนอุดม  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานปฏิรูปโคราชปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนแดง (2554) 

3.4.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอโนนแดง 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 34 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 11 คน 

หน่วยราชการจาํนวน 15 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกัยภาพ

ของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่163 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนแดง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- อาํเภอโนนแดงมีภูมิทศัน์น่าอยู่ เน่ืองจากไม่มี

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมาก่อให้เกิดมลภาวะใน

พื้นท่ี และลกัษณะทางกายภาพโดยส่วนใหญ่

เป็นพื้นท่ีชนบทท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 

- มีแหล่งอาหารการกินตามธรรมชาติเพราะว่ามี

แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย 

รวมทั้งแหล่งนํ้ าอ่ืน เช่น ลาํสะแทด บึงระหอก 

ลาํปลาหมนั ลาํหว้ยยาง ลาํหว้ยเจ๊ียบ  

ก. ด้านกายภาพ 

- ไม่มีระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพื้น ท่ี

เกษตรกรรม ทําให้ มีข้อจํากัดในการทํา

การเกษตรในพื้นท่ี 

- ขาดแหล่งเก็บนํ้ าฤดูแลง้ ทาํให้แหล่งนํ้ าด่ืมไม่

สะอาดและไม่เพียงพอ  

- แหล่งนํ้ าส่วนใหญ่จะเป็นลาํห้วยขนาดความ

กวา้งไม่มากนกั ต้ืนเขิน ขาดการขุดลอก และ

พฒันาเป็นเวลานาน นํ้าในลาํหว้ยไม่มีตลอดปี 

- พื้นท่ีทางการเกษตรเร่ิมเส่ือมคุณภาพ ขาด

ความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากการใชปุ๋้ยเคมีและ

สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีปริมาณสูงมากข้ึน   
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ตารางที ่163 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มี ค ว า ม เ ป็ น ช น บ ท ท่ี ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน จึงเกิดความสามคัคี

กนัมาก มีการเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั และคน

ในพื้นท่ีมีความร่วมมือในการทาํงาน 

- ผูสู้งอายุมีสวสัดิการท่ีดี และได้รับการดูแล

อยา่งดีจากสมาชิกในครอบครัว และชุมชน 

- มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีมีความเขม้แข็ง

และมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพต่าง 

ๆ  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  
- เยาวชนรุ่นใหม่มีปัญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนั

ควร ทาํใหเ้ป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และ

สังคมโดยรวมของอาํเภอ  
- การนําเอาภูมิปัญญาท้อง ถ่ินมาใช้ในชีวิต

ประจาํของประชาชนเร่ิมมีปริมาณนอ้ยลง 
- เยาวชนจบการศึกษาแลว้มกัเขา้ไปหางานทาํใน

เมืองใหญ่ ทาํใหใ้นพื้นท่ีขาดแคลนแรงงาน  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ระบบเศรษฐกิจเป็นลกัษณะการพึ่งพาอาศยักนั

และเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นหลกั จึงทาํให้

เป็นพื้นท่ีมีค่าครองชีพยงัไม่สูงเท่าสังคมใน

เมือง  

- มีร้านคา้ ร้านอาหาร สําหรับการบริการให้กบั

คนในพื้นท่ีอยา่งเพียงพอ 

- ประชากรในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 
- ประชากรในพื้นท่ีมีรายได้ประชากรตํ่ า  มี

หน้ีสินสูงเน่ืองจากไม่สามารถบริหารจดัการ

พื้นท่ีของตนเองได้ รายได้น้อย และทาํให้มี

กาํลงัซ้ือนอ้ย 
- ประชากรในพื้นท่ีมีคนว่างงานจํานวนมาก

โดยเฉพาะ ภายหลงัฤดูกาลทาํเกษตร 
-  ประชาชนโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีไม่มีท่ีดินทาํ

กินเป็นของตนเอง  
ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- เป็นพื้นท่ีไม่มีความรุนแรงทางการเมือง ทั้ ง

การเมืองระดบัชาติและการเมืองทอ้งถ่ิน ทาํให้

มีความขดัแยง้ในพื้นท่ีนอ้ย 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย มี

ส่วนร่วมในการเลือกตั้งสูง  

- มีองค์การบริหารส่วนตาํบลกระจายอยู่ในทุก

พื้นท่ีของอาํเภอ  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ขาดการบูรณาการ ภาคส่วนราชการ ส่วน

ทอ้งถ่ิน และคนทาํงานในพื้นท่ี ทาํให้เกิดการ

ทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นกนั  

- ประชาชนในพื้ น ท่ีย ังไม่ เข้าใจความเป็น

ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ขาดสํานึกในเร่ือง

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  มี ก า ร ซ้ื อ สิ ท ธ์ิ ข า ย เ สี ย ง 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทาง

การเมืองนอ้ย ทั้งน้ีอาจมองวา่เป็นเร่ืองไกลตวั  
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ตารางที ่163 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- เ ป็ น อํา เ ภ อ ท่ี มี ข น บ ธ ร ร ม เ นีย ม  ป ร ะ เ พ ณี  

วฒันธรรม ยงัยึดถือแบบดั้งเดิม ประชาชนโดย

ส่วนใหญ่เข้าวดัฟังธรรมในยามท่ีว่างเวน้จาก

ภารกิจ รวมทั้งให้ความสําคญักบัวนัสําคญัทาง

ศาสนา 

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นความรู้ความสามารถ

ของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การทาํมาหากิน  

ความเช่ือ หมอยาสมุนไพร และอ่ืน ๆ  

- มีงานเทศกาลประเพณีท่ีสาํคญั เช่น ประเพณี

บุญบั้งไฟ ตาํบลดอนยาวใหญ่ ประเพณีแห่เทียน

พรรษา ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีงาน

บวงสรวงยา่โม ประเพณีลอยกระทง และงาน

ไหวศ้าลเจา้พอ่โนนแดง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- เยาวชนคนรุ่นใหม่มีการรับวฒันธรรมจากท่ี

อ่ืนเข้าไปในพื้ น ท่ีมาก ข้ึน  ทําให้ไม่ เ ห็น

ความสําคญัของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

ของทอ้งถ่ินเดิม 

- เด็กเยาวชนใหค้วามสนใจหรือให้ความสําคญั

ในศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินนอ้ยลง 

ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  

- ความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีแต่สมยัปู่ ยา่ ตายาย ค่อย ๆ  

เลือนหายไป เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีเช่ือ

วิทยาศาสตร์มากข้ึน ทาํให้ภูมิปัญญาดั้งเดิม 

เช่น การแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านถูก    

ละทิ้งมากข้ึน    

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโนนแดงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่164 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนแดง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 
ก.ด้านกายภาพ 

- ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อ

นาํมาขดุลอกแหล่งนํ้าท่ีต้ืนเขินและปรับภูมิทศัน์ 

- มีการพฒันาเส้นทางคมนาคมของภาครัฐผ่าน

อํา เภอโนนแดงเพื่อเ ช่ือมกับอํา เภออ่ืนและ

จงัหวดัใกลเ้คียงมากข้ึน 

 

ก.ด้านกายภาพ 

- สภาพทางภูมิอากาศเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ทาํใหเ้กิดภยัธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 

และประชาชนไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์

ล่วงหนา้ได ้ 

- พื้นท่ีทาํการเกษตรเป็นพื้นท่ีท่ีมีดินเค็ม ดิน

เปร้ียว แพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  
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ตารางที ่164 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 
ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 
- เด็กยากจนมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน 

- ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และมี

กองทุนต่าง ๆ มากข้ึน รวมทั้งมีการฝึกอาชีพ

ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีมากข้ึน  

- นโยบายกองทุนหลกัประกนัสุขภาพท่ีทาํให้คน

ดอ้ยโอกาสเขา้ถึงการบริการสาธารณสุขมากข้ึน  

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  
- ยาเสพติดระบาดจากพื้นท่ีใกลเ้คียง ทาํให้ยาก

ต่อการควบคุม  

- ส่ือสารมวลชนท่ีเน้นการนําเสนอเชิงการ

บริโภคนิยมทาํให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ของประชาชนในพื้นท่ี  

- งบประมาณสนบัสนุนดา้นสุขภาพอนามยัมี

นอ้ยทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีดูแลไม่ทัว่ถึง 
ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  
- ภาครัฐจดัหาตลาดให้กบักลุ่มโอทอปในชุมชน

และมีกิจกรรมการรณรงคใ์ห้ซ้ือสินคา้ในร้านคา้

ชุมชน 

- ภาครัฐช่วยผลักดันให้หันมาอุดหนุนสินค้า

เกษตรของประชาชน เช่น นโยบายประกนัราคา

ผลผลิตทางการเกษตร 

- ส่วนราชการมาใหค้วามรู้ในเร่ืองการลดตน้ทุน

การผลิตทางดา้นการเกษตร  

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 
- มีนายทุนจากนอกพื้นท่ีมาลงทุน ทาํให้

ชาวบา้นท่ีคา้ขายมีคู่แข่งมากข้ึน 
- ราคาตน้ทุนในการผลิตสินคา้เกษตรสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีตอ้ง

ลงทุนสูงมากข้ึน  
- ปัจจยัท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตทางดา้น

การเกษตรมีราคาสูงข้ึนทุกปี 

- เกษตรกรในพื้นท่ีกาํหนดราคาผลผลิตไม่ได ้

ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการขาดทุน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 
- มีนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน และ

นาํไปสู่การปกครองตนเองของประชาชน 

- มีกระบวนการพฒันาผูน้าํและอาสาสมคัรจาก

ภาครัฐอยา่งสมํ่าเสมอ 

- รัฐมีงบประมาณสนับสนุนเร่ืองกระบวนการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยของชุมชน  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 
- นโยบายของภาครัฐ เช่น การให้มีกองทุนทาง

การเงินต่าง ๆ ไปให้ชุมชนในขณะท่ีชาวบา้น

ในพื้น ท่ีไม่ มีความพร้อมทําให้ เ กิดความ

ขดัแยง้ในพื้นท่ี  
- ส่ือท่ีนาํเสนอภาพการเมืองระดบัประเทศใน

ภาพท่ีเป็นลบ ทาํให้การเมืองระดับท้องถ่ิน 

เลียนแบบการเมืองระดบัชาติ 
- การเปล่ียนรัฐบาลบ่อยทาํให้การดาํเนินการ

ด้านนโยบายด้านการพฒันาพื้นท่ีไม่มีความ

ต่อเน่ือง 
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ตารางที ่164 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนแดง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 
จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณสนบัสนุนเร่ือง

งานประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินทุกปี  

- มีการรณรงคง์านวฒันธรรมประเพณี ทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ืองจากภาครัฐ 

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- ส่ือ ท่ี เข้า ถึง ทุกครอบครัว ท่ีไ ม่ค่อยมีการ

นาํเสนอเร่ืองราวศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํให้ประชาชน

หัน ไ ป ส น ใ จ วัฒ น ธ ร ร ม ใ หม่ จ น อ า จ ลื ม

ประเพณีทอ้งถ่ินได ้ 

 

3.4.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอโนนแดงท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเนน้การพฒันาบาํรุงดินเพื่อนาํไปสู่การ

ปรับปรุงดินในพื้นท่ีเกษตรกรรมให้มีคุณภาพมากข้ึน และการพฒันาและการจดัการนํ้ า เช่น ให้มีการ

จดัระบบเก็บกกันํ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ ระบบชลประทาน ทาํใหค้นมีงานทาํและมีรายไดม้ากข้ึน 

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาคน โดยการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อครอบครัว 

และชุมชนให้มากข้ึน รวมทั้งทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้เท่าทนัเหตุการณ์ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การทาํงานของภาครัฐมากข้ึน  

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยากจน จึง

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอาชีพ และเพิ่มศกัยภาพทางดา้นอาชีพใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี  


