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3.5. อาํเภอครบุรี 

3.5.1 ประวตัิความเป็นมา  

 อาํเภอครบุรีเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอาํเภอกระโทก (อาํเภอโชคชยัในปัจจุบนั) 

ไดรั้บการยกฐานะเป็นก่ิงอาํเภอในปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงขณะนั้นมีเขตการปกครอง รวม 3 ตาํบล คือตาํบลแชะ 

ตาํบลจระเขหิ้น ตาํบลสระตะเคียน เรียกวา่ “ก่ิงอาํเภอแชะ” เน่ืองจากท่ีตั้งของท่ีวา่การอาํเภอ อยูใ่นเขต

หมู่บา้นแชะ ตาํบลแชะ สาํหรับคาํวา่ “แชะ” เป็นสําเนียงภาษาพื้นเมือง หมายถึง "แฉะ" และการท่ีไดช่ื้อ

วา่ “บา้นแชะ” ตามคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุในหมู่บา้นต่าง ๆ วา่มาจากสภาพของหมู่บา้นซ่ึงเป็นท่ีตํ่าและ

มีโคลนตมอยูท่ ัว่ไป ชาวบา้นจึงเรียกว่า "บา้นแชะ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น

อาํเภอ และไดช่ื้อวา่อาํเภอครบุรี โดยรวมเอาพื้นท่ีก่ิงอาํเภอแชะเดิมกบัตาํบลครบุรี คาํวา่ “ครบุรี” แปลวา่ 

เมืองตน้นํ้า หรือเมืองสายนํ้ า เพราะมีแควนํ้ าหลายสายจึงเรียกวา่ “เมืองสาครบุรี” ต่อมาคาํวา่ “สาครบุรี”

กร่อนหายไปเหลือคาํวา่ “ครบุรี” มาตราบจนวนัน้ี 

3.5.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

 อาํเภอครบุรี อยู่ห่างจากจงัหวดันครราชสีมาไปทางทิศใต ้ระยะทางประมาณ 58

กิโลเมตร และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ที่ว่าการอาํเภอครบุรีตั้งอยูท่ี่ 

หมู่ท่ี 4 ตาํบลแชะ 

อาณาเขตติดต่อ ทางดา้นทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอโชคชยั อาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอเสิงสาง จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอวงันํ้าเขียว อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

อาํเภอครบุรีมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,748 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,150,000 ไร่ เป็นพื้นท่ีนอกเขตป่า

ไมจ้าํนวน 330.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 206,387.50 ไร่ พื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทบัลาน 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีจานใหญ่  

3.5.3 ลกัษณะภูมิประเทศ  

 ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอครบุรี โดยทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา มีภูเขาสูง

สลบัซบัซ้อนอยูท่างใตข้องพื้นท่ี คือ เทือกเขาสันกาํแพง มียอดเขาท่ีสําคญัของอาํเภอ เช่น เขาจอมทอง 

เขาวง เขาละมัง่ ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดของตน้นํ้ าหลายสาย ไดแ้ก่  แม่นํ้ ามูล   แม่นํ้ าลาํแชะ  ลาํห้วยเพรียก  

ลาํหว้ยสะแก  โดยแม่นํ้าเหล่าน้ีจะไหลลาดไปทางทิศเหนือ แลว้รวมตวักนัเป็นแม่นํ้ ามูล จึงทาํให้เกิดเป็น

ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า เหมาะแก่การทาํนา พื้นท่ีทางทิศตะวนัออกเป็นราบลูกคล่ืน ระดบัความสูงของนํ้ าทะเล

ปานกลาง 200 เมตร จึงเหมาะแก่การทาํไร่มนัสาํปะหลงั และปลูกผลไมย้นืตน้ 

สภาพอากาศตลอดทั้งปี ลกัษณะภูมิอากาศจะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน มี 

3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม เกิดจากอิทธิพลของลม
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มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงพดัมาจากทะเลจีนใตข้องอ่าวไทย ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมหรือ

ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และ

อิทธิพลจากพายดีุเปรสชัน่จากทะเลจีนใตท่ี้พดัผา่นเขา้มา ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีน 

 3.5.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอาํเภอครบุรีโดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป รองลงมาคือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํ

สวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์ 

ตารางที ่165 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอครบุรี 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,386 1,774 3,160 

นกัเรียน 4,890 4,942 9,832 

นกัศึกษา   273 428 701 

ทาํนา 2,072 2,167 4,239 

ทาํไร่ 6,775 5,939 12,714 

ทาํสวน 90 72 162 

ประมง 18 19 37 

ปศุสัตว ์ 100 60 160 

รับราชการ 338 310 648 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 16 24 40 

พนกังานบริษทั 248 285 533 

รับจา้งทัว่ไป 8,478 7,642 16,120 

คา้ขาย 590 961 1,551 

ธุรกิจส่วนตวั 79 75 154 

อ่ืนๆ 1,497 1,895 3,392 

รวมทั้งส้ิน 26,850 26,593 53,443 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอครบุรี (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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2) รายได ้จากขอ้มูลพบว่าตาํบลมาบตะโกเอนมีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 66,174.72 บาทต่อ

คนต่อปี ประชากรโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ีประกอบอาชีพรับจา้ง ทาํการเกษตรกรรม รองลงมาคือ ตาํบล

อรพิมพ ์มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 61,989.09 บาทต่อคนต่อปี และพบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือตาํบล

โคกกระชาย โดยมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 44,372.56 บาทต่อคนต่อปี   

ตารางที ่166 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอครบุรี 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี  (บาท) 

1 แชะ 48,152.11 

2 บา้นใหม ่ 47,868.03 

3 เฉลียง 57,673.39 

4 โคกกระชาย 44,372.56 

5 ครบุรี 44,887.40 

6 จระเขหิ้น 50,188.26 

7 อรพิมพ ์ 61,989.09 

8 มาบตะโกเอน 66,174.72 

9 ลาํเพียก 47,904.96 

10 สระวา่นพระยา 54,787.00 

11 ตะแบกบาน 46,066.71 

12 ครบุรีใต ้ 59,340.48 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 51,466.16 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอครบุรี (2554) 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 8,040,337,382 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั ค่า

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

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 5,402,311,881 บาท

ต่อปี ได้แก่ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  
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ตารางที ่167 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอครบุรี 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 77,361,212 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 77,361,212 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 107,396,402 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 107,396,402 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 95,742,863 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 95,742,863 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 5,121,811,404 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 5,121,811,404 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือ

ขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 1,119,160,096 

จาํนวนรวม 1,119,160,096 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 242,384,962 

จาํนวนรวม 242,384,962 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 78,685,293 

จาํนวนรวม 78,685,293 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 59,647,276 

จาํนวนรวม 59,647,276 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 13,854,950 

จาํนวนรวม 13,854,950 
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ตารางที ่167 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอครบุรี (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 21,942,388 

จาํนวนรวม 21,942,388 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 94,853,789 

จาํนวนรวม 94,853,789 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,089,640,325 

จาํนวนรวม 6,089,640,325 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 73,225,170 

จาํนวนรวม 73,225,170 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 225,002,461 

จาํนวนรวม 225,002,461 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 56,140,800 

จาํนวนรวม 56,140,800 

ค่าบนัเทิง หวย และการ

พนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,266,255 

จาํนวนรวม 18,266,255 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 15,185,425 

จาํนวนรวม 15,185,425 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 49,144,369 

จาํนวนรวม 49,144,369 

รวมทั้งหมด 13,559,445,440 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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4) หน้ีสินและเงินออม ขอ้มูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จงัหวดั

นครราชสีมา ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนั

จาํนวน 767 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพจาํนวน 611.5 ลา้นบาท กูเ้พื่อการ

พฒันาคุณภาพชีวติและการศึกษาจาํนวน 31.1 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบจาํนวน 124.4 ลา้น

บาท  

5) กลุ่มองคก์ร  

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี  

ตารางที ่168 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก(คน) กิจกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

ชมรม อสม. อาํเภอครบุรี 700  
ช่วยเหลือดา้นการดูแล

สุขภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน 
3นายบุญเร่ิม แยม้กระโทก 

อาสาสมคัรคุมประพฤติ 8  
ช่วยเหลือดูแลผูมี้คดีท่ีอยูใ่น

การคุมประพฤติ 
นางประชุม ซอมกระโทก 

เครือข่ายพฒันาสตรี

อาํเภอครบุรี 
80 

ส่งเสริมและพฒันาอาชีพสตรี

ระดบัหมู่บา้นและตาํบล 
นางสายทอง โคมตะขบ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น 135 (กลุ่ม) 
บริหารจดัการเงินกองทุน

หมุนเวยีน 
นายบุญลือ หุม้กระโทก 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอครบุรี (2554)  
 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 
 

ตารางที ่169 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

ช่ือกลุ่ม ช่ือประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มเยบ็เศษผา้บา้นหนองใหญ่1 นางกุหลาบ เกียรติ 86 หมู่ 7 ต.ครบุรี  

กลุ่มปฏิมากรรมเคร่ืองแกว้บา้นอรพิมพ์1 นายโสภณ นวลกระโทก 246 หมู่ 1 ต.อรพิมพ ์

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไมเ้ก่าของตกแต่ง  นายณรงค ์ยนืกระโทก 41 หมู่ 17 ต.โคกกระชาย 

กลุ่มแปรรูปถัว่1 นางพชัรี ปิดจตุัร 41 หมู่ 5 ต.อรพิมพ ์

กลุ่มแม่บา้นแชะสามคัคี1 นางวนัดี เพชรกระโทก 565-66 หมู่ 3 ต.แชะ 

กลุ่มหตัถกรรมศิลปะประดิษฐบ์า้นพนาหนองหิน1 คุณประพิศ สุดาจนั 49 หมู่ 7 ต.แชะ 

กลุ่มสตรีบา้นมูลบน ตาํบลจระเขหิ้น1 นางบุญเรือน คงนวม 107 หมู่ 7 ต.จระเขหิ้น 

กลุ่มทาํไมก้วาดดอกหญา้1 นางสพสมยั สารภกัดี 57 หมู่ 7 ต.บา้นใหม่ 

กลุ่มแม่บา้นทาํขนมพื้นบา้น1 นางมณี โอกระโทก 131 หมู่ 3 ต.บา้นใหม่ 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300203&SME=03112514475
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300207&SME=0741084631
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300204&SME=09102294320
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300207&SME=011129823
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300201&SME=01112145357
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300201&SME=07810111724
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300205&SME=01112161317
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300208&SME=0241093832
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300208&SME=024109507
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ตารางที ่169 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม ช่ือประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มสตรีแปรรูปกลว้ย1 นางสนิท พิพิธภณัฑ ์ 5 หมู่ 5 ต.มาบตะโกเอน 

กลุ่มผา้ฝ้ายมดัหม่ีทอมือ1 คุณละมยั ปินะกาเส 148 หมู่ 3 ต.ตะแบกบาน 

กลุ่มสตรีบา้นหนองตอ้1 นางสาํอาง ทองครบ หมู่ 5 ต.ครบุรี 

กลุ่มผา้ทอมือมดัหม่ีไหมประดิษฐ1์ นางสมหวงั ใหญ่โนน 139  หมู่ 9 ต.ลาํเพียก 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอครบุรี (2554)  
 

3.5.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอครบุรีมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 25,748 ครัวเรือน มีประชากร 

94,351 คน เป็นชาย 46,578 คน เป็นหญิง 47,773 คน มีรายละเอียดเป็นรายตาํบลดงัน้ี   
 

ตารางที ่170 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอครบุรี 

ตําบล  
จํานวน

ครัวเรือน  

จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลแชะ 2,461 5,690 5,847 11,537 

ตาํบลบา้นใหม่ 2,399 4,716 4,869 9,585 

ตาํบลเฉลียง 2,442 3,763 3,905 7,668 

ตาํบลโคกกระชาย 4,372 5,647 5,749 11,396 

ตาํบลครบุรี 1,496 4,406 4,673 9,079 

ตาํบลจระเขหิ้น 1,537 4,781 4,919 9,700 

ตาํบลอรพิมพ ์ 1,788 2,907 2,983 5,890 

ตาํบลมาบตะโกเอน 1,461 2,400 2,442 4,842 

ตาํบลลาํเพียก 2,382 3,412 3,409 6,821 

ตาํบลสระวา่นพระยา 1,424 2,515 2,540 5,055 

ตาํบลตะแบกบาน 1,561 2,464 2,500 4,964 

ตาํบลครบุรีใต ้ 2,425 3,877 3,937 7,814 

รวม 25,748 46,578 47,773 94,351 

ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนราษฎร์อาํเภอครบุรี (2554)   

จากการสาํรวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ จาํแนกตามช่วงอายุ ผลการ

จดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2)  ปี พ.ศ. 2554 ของอาํเภอครบุรีพบวา่ มีประชากร

ตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300206&SME=0241095649
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300211&SME=0932516515
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300203&SME=0253141136
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300209&SME=0922514955
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ตารางที ่171 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอครบุรี 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 223 171 394 

1 – 2 533 475 1,008 

3 – 5 972 975 1,947 

6 – 11 2,326 2,099 4,425 

12 – 14 1,332 1,251 2,583 

15 – 17 1,306 1,265 2,571 

18 – 25 2,915 2,883 5,798 

26 – 49 10,484 10,406 20,890 

50 – 60 3,504 3,525 7,029 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,255 3,543 6,789 

รวมทั้งหมด 26,850 26,593 53,434 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอครบุรี (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
 

ตารางที ่172 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอครบุรี 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 810 1,006 1,816 

ตํ่ากวา่ ป.4 1,712 1,812 3,524 

ป.4-6 14,968 14,229 29,197 

ม.ศ. 1-3 131 73 204 

ม.1-3 3,843 3,469 7,312 

ม.ศ.4-5 59 41 100 

ม.4-6 1,935 2,101 4,036 

ปวช. 257 163 420 

ปวส. 443 329 772 
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ตารางที ่172 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอครบุรี (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปริญญาตรี 544 949 1,493 

ปริญญาโท 22 28 50 

ปริญญาเอก 11 13 24 

อ่ืนๆไม่ระบุ 2,385 2,380 4,765 

รวม 27,120 26,593 53,713 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอครบุรี(2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนักเรียน อาํเภอครบุรีมีโรงเรียนจาํนวน 51 แห่ง มีครูทั้งหมด 

จาํนวน 562 คน มีนกัเรียนจาํนวน 9,613 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อนกัเรียนประมาณ 17 คน 
 

ตารางที ่173 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอครบุรี 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ตาํบลแชะ 4 56 762 

ตาํบลบา้นใหม่ 4 74 1,367 

ตาํบลเฉลียง 3 34 678 

ตาํบลโคกกระชาย 5 58 1,083 

ตาํบลครบุรี 7 55 762 

ตาํบลจระเขหิ้น 4 62 1,216 

ตาํบลอรพิมพ ์ 3 29 472 

ตาํบลมาบตะโกเอน 4 35 437 

ตาํบลลาํเพียก 6 49 836 

ตาํบลสระวา่นพระยา 4 32 661 

ตาํบลตะแบกบาน 2 30 626 

ตาํบลครบุรีใต ้ 5 48 713 

รวม 51 562 9,613 

ท่ีมา : สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 3 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2553) 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอครบุรีมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่งและมีศูนยบ์ริการระดบัตาํบล
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จาํนวน 12 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสาจาํนวน 14 คน มีนกัเรียนจาํนวน 2,765 คน มีท่ีอ่าน

หนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 12 แห่ง  

 3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวติในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

มี 28 แห่ง ดงัน้ี 

ตารางที ่174 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอครบุรี 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 17  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

คลินิกแพทย ์ 7  

ร้ายขายยาแผนปัจจุบนั 2  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอครบุรี (2553) 

  ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีบุคลากร

ทางดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 

ตารางที ่175 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอครบุรี 

บุคลากร จํานวน ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 7 13,479 

ทนัตแพทย ์ 7 13,479 

เภสัชกร 6 15,725 

พยาบาลวชิาชีพ 42 2,246 

สาธารณสุขอาํเภอ 3 31,450 

นกัวชิาการสาธารณสุข 4 23,587 

บุคลากรสาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั 34 2,775 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 700 135 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอครบุรี (2553) 

  ค. สถานการณ์ด้านสาธารณสุข จากข้อมูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี มีโรคติดต่อท่ี

จะตอ้งเฝ้าระวงั 5 อนัดบัแรกของอาํเภอ โดยคิดอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่176 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอครบุรี 

ช่ือโรค จํานวน อตัราป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

โรคอุจจาระร่วง 123 116.05 

โรคปอดบวม 15 14.15 

โรคตาแดง 25 23.58 

โรคอาหารเป็นพิษ 43 40.57 

โรคสุกใส 12 11.32 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอครบุรี (2553) 
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร โดยใช้

อตัรา 1 : 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่177 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอครบุรี 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง  

 2549  93,253 - 

2550 92,976 - 0.30 

2551 93,444 0.50 

2552 93,808 0.39 

2553 94,261 0.48 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

4) ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น พื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีการป้องกนัโดยมีการจดัระบบการ

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ มีสถานีตาํรวจภูธรครบุรี 1 แห่ง คอยให้บริการ

ประชาชนในพื้นท่ี มีฝ่ายความมัน่คง มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

มัน่คงภายใน การจดัระเบียบสังคม แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี 

งานกิจการชายแดน งานกิจการผูอ้พยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บา้นอาสาพฒันาและ

ป้องกนัตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานดา้นการส่ือสาร การดาํเนินการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพติดท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมและการปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการ 

ปฏิบติัการของหน่วยงานอ่ืนหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 5) ดา้นศาสนา ประชากรอาํเภอครบุรี นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 5 พื้นท่ี

อาํเภอครบุรีมีวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคญั ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี

สงกรานต ์ประเพณีบุญบั้งไฟ  
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 อาํเภอครบุรีมีสถาบนั หรือ องค์กรทางศาสนา คือ มีวดัจาํนวน 26 แห่ง สํานักสงฆ์จาํนวน 32 

แห่ง การบริหารกิจการคณะสงฆ์อาํเภอครบุรีนั้น มีพระสังฆาธิการชั้นผูใ้หญ่หลายรูป ซ่ึงทาํหน้าท่ีดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆอ์าํเภอครบุรี ตลอดจนกิจการคณะสงฆด์า้นต่าง ๆ  

 พุทธศาสนาท่ีชาวอาํเภอครบุรีนบัถือสืบทอดมาเป็นเวลาชา้นาน เป็นส่ิงท่ีช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรม

ของชาวบา้นให้ประกอบคุณงามความดี ละเวน้ซ่ึงการกระทาํความชัว่ พุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนาแบบ

ชาวบา้น ซ่ึงแนวปฏิบติัมุ่งหวงัให้รู้ถึงบาป บุญ นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิดในชาติน้ีและชาติหน้า 

ดงันั้น การทาํบุญของชาวอาํเภอครบุรีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะสมความดีบุญกุศล เพื่อชีวิตท่ีเป็นสุขในชาติ

หนา้ โดยการสละทรัพยสิ์น บริจาค การบวช การทาํบุญ การเขา้วดัฟังธรรม เป็นตน้  

 6) ภูมิปัญญา ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีประชาชนมีความรู้ความสามารถในดา้นการทอผา้ การแปรรูป

อาหาร การทาํขนมพื้นบา้น ดงัน้ี 

- ดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ ฝ้ายมดัหม่ีทอมือ ไดแ้ก่กลุ่มสตรีทอผา้ฝ้ายมดัหม่ีบา้นซบัระวิง 

หมู่ท่ี 2 ตาํบลลาํเพียก และกลุ่มทอผา้บา้นหนองจาน หมู่ท่ี 3 ตาํบลตะแบกบาน ผลิตภณัฑ์จากเศษผา้ กลุ่ม

สตรีตดัเยบ็เส้ือผา้บา้นหนองใหญ่ หมู่ท่ี 7 ตาํบลครบุรี ท่ีนอนปิคนิค กลุ่มสตรีตดัเยบ็เส้ือผา้บา้นหนองหวา้ 

หมู่ท่ี 3 ตาํบลเฉลียง  

- ดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษ บา้นมูลบน หมู่ท่ี 7 ตาํบลจระเขหิ้น การ  แปร

รูปปลา เช่น นํ้ าปลา ปลาส้ม ปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาร้าบอง ทาํจากปลานํ้ าจืดจากเข่ือนลาํมูลบนและ

เข่ือนลาํแชะ  สถานท่ีผลิต คือ กลุ่มแปรรูปปลา หมู่ท่ี 7 ตาํบลจระเขหิ้น  

- ดา้นอาหาร เช่น การทาํขนมพื้นบา้น เป็นสูตรตาํรับพื้นบา้นท่ีมีมานาน สถานท่ีผลิต 

คือ กลุ่มขนมพื้นบา้น บา้นหว้ยทราย หมู่ท่ี 3 ตาํบลบา้นใหม่  

7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอครบุรีมีวฒันธรรมทอ้งถ่ินตามพระพุทธศาสนาคือใน

เทศกาลเขา้พรรษา มีลูกหลานบวชจาํพรรษาปีละหลายรูป มีการทาํบุญเทศกาล และมีการทอดผา้ป่าเป็น

ประจาํ  

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ สนามกีฬาตา้นยาเสพติด อยูท่ี่บา้นแชะ หมู่ 4 ตาํบลแชะ มีพื้นท่ี

ประมาณ 8 ไร่ ประกอบดว้ย สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลานกีฬา ซ่ึงชาวบา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ี หมู่ 3 

หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 11 ตาํบลแชะ จะออกมาออกกาํลงักายกนัในช่วงเยน็ 

สนามกีฬากลาง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 1 บา้นดอนกรูด ตาํบลแชะ มีพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่ 

ประกอบดว้ยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ชาวบา้นจะมาออกกาํลงักายกนัในช่วงเวลาเยน็ โดยการวิ่ง

ออกกาํลงักายและการเดาะบอล ผูท่ี้มาใช้บริการส่วนมากจะเป็นกลุ่มเยาวชนในหมู่บา้น บา้นดอนกรูด 

หมู่ 1 และบา้นดอนสง่างาม หมู่ 10 
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3.5.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอครบุรีมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 439,620 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร

จาํนวน 24,952 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่178 แสดงพืชเศรษฐกิจ จาํนวนครัวเรือนท่ีปลูก พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอครบุรี (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์ จากขอ้มูลของสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอครบุรีประจาํปี พ.ศ. 2554 พบวา่

เกษตรกรในพื้นท่ีมีการเล้ียงสัตวห์ลายชนิด เช่น โคเน้ือ โคนม กระบือ เป็ด ไก่ไข่ ไก่เน้ือ ไก่พื้นบา้น 

สุกร และอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

ตารางที ่179 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 5,220 435 

2 โคนม 2,253 187 

3 กระบือ 2,590 230 

4 สุกร 7,432 548 

5 เป็ดเทศ 5,589 567 

6 เป็ดไข่ 32,567 202 

7 ไก่พื้นเมือง 177,036 1,253 

8 ไก่เน้ือ 210,520 4,589 

9 ไก่ไข ่ 123,175 215 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอครบุรี (2554)  

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก 
พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่  

(กก/ไร่) 

1 ขา้วนาปี 8,055 78,615 550 

2 ขา้วนาปรัง 1,257 7,818 650 

3 มนัสาํปะหลงั 11,822 297,488 3,500 

4 ออ้ย 1,643 41,662 15,000 

5 ขา้วโพด(ฝักสด) 572 1,275 850 

6 ไมผ้ล 695 8,340 1,500 

7 ผกั 874 4,372 1,200 

8 ไมด้อกไมป้ระดบั  34 50 1,000 
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3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อาํเภอคร

บุรีมีการทาํประมงนํ้าจืด มีสัตวน์ํ้าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 907.71 ตนัต่อปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่180 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 61.00 

ปลาตะเพียน  40.81 

ปลานิล  23.90 

ปลาทบัทิม 726.00 

รวม 907.71 

ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 3.5.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอครบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีจาํนวน 43 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการ

ประกอบการไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่181 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี 

ประเภทอุตสาหกรรม จาํนวน 

อุตสาหกรรมเกษตร 17 

อุตสาหกรรมขา้ว 5 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 6 

อุตสาหกรรมก๊าซและเช้ือเพลิง 3 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 6 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 2 

อุตสาหกรรมไม ้ 3 

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 

 3.5.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพาณิชยกรรม  อาํเภอครบุรีมีการประกอบการดา้นพาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร  1  แห่ง  

- สหกรณ์  4 แห่ง  

- ร้านอาหาร 69 แห่ง 

- สถานธนานุบาล  1 แห่ง 
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- ร้านจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 11 แห่ง 

- อู่ซ่อมรถยนต ์ 75 แห่ง 

- ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค ์รถจกัรยาน  21 แห่ง 

- ร้านลา้งอดัฉีดรถ  6 แห่ง 

- ร้านจาํหน่ายแก๊สหุงตม้  2 แห่ง 

- ร้านจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  3 แห่ง 

- ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้  2 แห่ง 

- ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  11 แห่ง 

- ร้านเสริมสวย ร้านตดัผม  87 แห่ง  

- ร้านขายของชาํทัว่ไป  824 แห่ง 

- ร้านเกม  2  แห่ง 

-  ตลาดสด   2 แห่ง   

- สถานีบริการนํ้ามนั /ก๊าซ   41 แห่ง 

 2) ดา้นบริการ ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีโรงแรม รีสอร์ทบริการท่ีพกัจาํนวน 1 แห่ง  

 3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอครบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัน้ี 

- หาดจอมทองอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีทา้ยเข่ือนลาํมูลบน ใกลก้บัเขาจอมทอง ตาํบล

จระเขหิ้น มีความกวา้งของหาดจากแนวริมนํ้ าข้ึนมาเฉล่ีย 80 เมตร ยาว 800 เมตร โดยทาํการลงทราย

หยาบตลอดแนวทั้งหมด ความหนาของทรายประมาณ 10 เมตร เป็นชายหาดท่ีเสมอเรียบตามแนวระดบั

นํ้า ทาํใหมี้บริเวณพื้นท่ีชายหาดและบริเวณท่ีสามารถลงเล่นนํ้าได ้ 

- 4ปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ในโรงเรียนบา้นครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร เป็น

โบราณสถานสมยัขอมท่ีใช้เป็นอโรคยาศาล ประกอบดว้ยปรางค์ประธานรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขยื่น

ดา้นหน้า ด้านหน้าเยื้องไปทางขวามือ มีอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีเรียกว่าบรรณาลยั มีกาํแพงแก้ว

ลอ้มรอบโดยมีซุ้มประตูอยู่ตรงทางเขา้ด้านทิศตะวนัออก นอกกาํแพงท่ีมุมซ้ายด้านหน้ามีสระนํ้ ารูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 1 สระ ส่ิงก่อสร้างทั้งหมดเป็นศิลาแลง ยกเวน้เสาประดบัประตูทบัหลงัเป็นหินทราย 

ช้ินส่วนเหล่าน้ีคงเหลือเฉพาะส่วนท่ีไม่มีลวดลาย ส่วนท่ีแกะสลกัลวดลายไม่มีเหลือใหเ้ห็นแลว้ 

 3.5.9 ลกัษณะทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

  1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอ 

จงัหวดัรวมทั้งในหมู่บา้น มีรายละเอียดดงัน้ี  

-  ทางหลวงแผน่ดิน สายครบุรี – เสิงสาง หมายเลข 419 ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

- ทางหลวงชนบท เป็นถนนเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) สายบา้นอรพิมพ ์– บา้น

พนาหนองหิน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 
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- ทางหลวงชนบทเป็นถนนเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.)  สายบา้นหนองสะแก-

บา้นจระเขหิ้น ระยะทางประมาณ 8.50 กิโลเมตร 

- ทางหลวงชนบทเป็นถนนเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) สายบา้นหนองโสน-บา้น

จระเขหิ้น  ระยะทาง ประมาณ 6.50 กิโลเมตร 

- ทางหลวงชนบท สายบา้นใหม่-บา้นมาบกราดระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร 

นอกจากน้ียงัมีเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง ตาํบล และหมู่บา้น ท่ีเป็นถนนลูกรังอยูใ่นเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเขตเทศบาล จาํนวนประมาณ  19 เส้นทาง 

2) การโทรคมนาคม การติดต่อส่ือสาร อาํเภอครบุรีมีโทรศพัทส์าธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 144  แห่ง ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 2 แห่ง มีหอกระจายข่าว กระจายอยูทุ่กหมู่บา้นใน

พื้นท่ี แต่ประชากรในพื้นท่ีขณะน้ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการส่ือสารเป็นหลกั เน่ืองจากในพื้นท่ีมีสัญญาณ

โทรศพัทมื์อถือครอบคลุมเกือบทั้งพื้นท่ี 

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีการประปาในพื้นท่ี ดังน้ี ประปาตาํบล และประปา

หมู่บา้นจาํนวน 149 แห่ง และมีหมู่บา้นท่ียงัไม่มีประปา จาํนวน 3 แห่ง    

 4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  

ตารางที ่182 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554  

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 296 282 296 282 111 111 

บ่อสาธารณะ 222 148 225 151 231 110 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอครบุรี (2554) 

5) ไฟฟ้า  อาํเภอครบุรีมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 2 แห่ง มีไฟฟ้าใช้

จาํนวน 154  หมู่บา้น และหมู่บา้นท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใชจ้าํนวน 1 หมู่บา้น  

3.5.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดิน พื้นที่อาํเภอครบุรีมีลกัษณะเป็น ดินร่วน ดินดอน ดินช้ืน ซ่ึงเป็นดิน

ชุดโพนพิสัย ดินเนินเขา กลุ่มดินภูเขา กลุ่มดินภูเขาสูง และกลุ่มดินอ่ืน ๆ ตามลกัษณะของพื้นท่ี สามารถ

แบ่งลกัษณะดินออกเป็น 6 ชุด คือ  

- เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนนํ้ าตาลอ่อน สีนํ้ าตาลปนแดงอ่อน ดิน

ล่างเป็นดินเหนียวปนทราย สีเทาปนนํ้าตาล สีเทาปนชมพู พบจุดประสีนํ้ าตาลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน

เกิดจากพวกตะกอนลาํนํ้ าพบบริเวณท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบตามลานตะพกันํ้ าระดบัตํ่า 



256 

 

นํ้าแช่ขงัลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายนํ้ าไดไ้ม่ดี มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ดินชั้นบนมีค่า pH 6.0-7.0 ส่วนดินชั้นล่างมีค่า pH ประมาณ 5.5-6.5 
ไดแ้ก่ชุดดินเขายอ้ยชลบุรี และโคกสาํโรง ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชท้าํนาเป็นส่วนใหญ่ บางแห่งใชป้ลูก

ออ้ยหรือปลูกพืชฤดูแลง้  

- เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีนํ้ าตาล นํ้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็น

ดินร่วนเหนียว ปนทรายหรือร่วนเหนียว มีสีนํ้าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู พบจุดประสีนํ้ าตาลปน

เหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีพวกเหล็กและ

แมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากพวกตะกอนลาํนํ้ าพบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ บริเวณ

ลานตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า นํ้ าแช่ขงัลึก 30-50 เซนติเมตร นาน 2-4 เดือน เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบาย

นํ้ าไม่ค่อยดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปัจจุบนั บริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่ใชท้าํนา บางแห่ง

ใชป้ลูกพืชไร่ หรือไมย้นืตน้ แต่มีปัญหาเร่ืองการแช่ขงัของนํ้าในฤดูฝน 

- เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินสีนํ้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือแดง บางแห่งอาจ

พบจุดปะสีในดินชั้นล่าง เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัของเน้ือหิน

หยาบ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ จนถึงพื้นท่ีลาดเชิงเขา โดยส่วนใหญ่มีความลาดชนัประมาณ 
ร้อยละ 2-20 และบางส่วนมีความลาดชนัประมาณร้อยละ 20-35 เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี ระดบันํ้ า

ใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่ต่าง ๆ 

เช่น มนัสาํปะหลงั ออ้ย บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญา้ธรรมชาติ 

- เน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ลึก 50 เซนติเมตร ดินชั้นต่อไป

เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นสีนํ้าตาลเขม้ เกิดจากตะกอนลาํนํ้ าหรือวตัถุ นํ้าพามาจากบริเวณ

ท่ีสูงทบัอยูบ่นชั้นดินท่ีสลายตวัผุพงัของหินพื้น หรือเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดต่างชนิด ต่างยุค พบบริเวณ

พื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาดบนลานตะพกัลาํนํ้ าระดบักลาง มีความชนัประมาณร้อยละ 

2-12 เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี ระดบันํ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 3 เมตรในฤดูแลง้ เป็นดินท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มนัสําปะหลงั ออ้ย 

บางแห่งเป็นป่าเตง็รัง  

- เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลือง หรือ

สีเหลือง ปนนํ้ าตาลอ่อน และอาจพบศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง มีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดิน

ลึก การระบายนํ้าไม่ค่อยดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า เหมาะสมในการปลูกพืช เหมาะท่ีจะ

ใชใ้นการทาํนา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ้ าขงัแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่

หรือพืชผกัได ้ทั้งก่อนและหลงัการปลูกขา้ว  

- เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรัง หรือเป็นเศษ

หินทราย ดินมีสํานํ้ าตาลหรือเหลือง ใตล้งไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีแดงในชั้นถดัไป 

พบบริเวณพื้นท่ีดินดอน มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนความลาดชนัประมาณร้อยละ 3-20 และเป็นดินต้ืนถึงต้ืน
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มาก มีการระบายนํ้ าดี ระดบันํ้ าใตดิ้นอยู่ลึกกวา่ 2 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืช ทุ่งหญา้ธรรมชาติ การอุม้นํ้ าตํ่าถึงปานกลาง ระบายนํ้ าไดไ้ม่ดี ความ

สมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า  

2) ทรัพยากรนํ้า  อาํเภอครบุรีมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 7 แห่ง ดงัน้ี  

- เข่ือนลาํมูลบน อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลจระเขหิ้นกกัเก็บนํ้าได ้141ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

- เข่ือนลาํแชะ อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลโคกกระชายกกัเก็บนํ้าได ้275 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยเพลียก  อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลลาํเพียก (อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก) 

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยทบัครัว  อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลบา้นใหม่ (อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก) 

- คลองลาํมูลบน อยูใ่นพื้นท่ีตาํบลจระเขหิ้น เร่ิมตน้จากบา้นมูลบนและไหลไปจนถึง

บา้นโคกสะอาด ตาํบลอรพิมพ ์  

- คลองลาํแชะ อยู่ในพื้นท่ี ตาํบลโคกกระชายเร่ิมตน้จากบา้นมาบกราด ไหลไปรวม

กบัลาํมูลบนท่ีบา้นหนองโสมง ตาํบลอรพิมพ ์

- คลองลาํเพียก อยู่ในพื้นท่ี ตาํบลลาํเพียก เร่ิมตน้จากบา้นลาํเพียกไหลไปรวมกับ     

ลาํมาศท่ีบา้นบ่อลิง อาํเภอเสิงสาง 

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอครบุรี มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั 2 แห่ง ดงัน้ี อุทยานแห่งชาติทบัลาน ป่า

สงวนแห่งชาติป่าครบุรี และป่าดงอีจานใหญ่ มีเขตพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 1,400.82 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณร้อยละ 78.52 ของพื้นท่ี  

 3.5.11 ด้านการเมือง  

ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ทางการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี ดงัน้ี 

- ระดับชาติ พรรคการเมืองท่ีเข้ามามีบทบาทในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี มีจาํนวน 1 

พรรคการเมือง คือ  พรรคเพื่อไทย สาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีจาํนวน 1 สาขา คือ พรรค

ประชาธิปัตย ์อยูท่ี่ 427 หมู่ 1 ตาํบลจระเขหิ้น อาํเภอครบุรี ประธานสาขาพรรค นางกาญจนา สังคะรักษ ์ 

- ระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีการขบัเคล่ือนทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน

จาํนวน 1 กลุ่ม ท่ีทาํงานการพฒันาการเมืองทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงกบัการเมืองระดบัประเทศ การเมือง

ทอ้งถ่ินในพื้นทีอาํเภอครบุรีมีการแข่งขนักนัสูงในกระบวนการเลือกตั้ง  

- การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีกลุ่มประชาชนท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเมืองและรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีและทาํงานเช่ือมโยงกบั

เครือข่ายภาคีภายนอก 
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3.5.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นท่ีอาํเภอครบุรี จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี คือ โรงพยาบาลอาํเภอครบุรี และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ 

สถานีตาํรวจภูธร สถานีตาํรวจทางหลวง สาํนกังานท่ีดิน สาํนกังานสรรพากร สํานกังานป่าไม ้สํานกังาน

สัสดี สาํนกังานเกษตร สํานกังานพฒันาชุมชน สํานกังานศึกษาธิการ สํานกังานประถมศึกษา สํานกังาน

จดัหางาน สถานีตาํรวจท่องเท่ียว และสาํนกังานพฒันาการอาํเภอ 

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมีจาํนวน 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอครบุรีมีการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

3  รูปแบบ คือ 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรี มีศูนยป์ระสานงานองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอครบุรี และมีองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลแชะ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นใหม่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบตะโกเอน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เฉลียง องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกกระชาย องค์การบริหารส่วนตาํบลครบุรี องค์การบริหารส่วน

ตาํบลจระเขหิ้น องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํเพียก  องค์การบริหารส่วนตาํบลสระว่านพระยา และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะแบกบาน  

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอครบุรีมี เทศบาลตาํบล จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาล

ตาํบลแซะ เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น เทศบาลตาํบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลตาํบลครบุรีใต ้และเทศบาล

ตาํบลอรพิมพ ์

5) การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอครบุรีไดมี้การแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 12 ตาํบล 135 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่183 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอครบุรี 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลแชะ 11 บา้นดอนกรูด บา้นหนองรัง บา้นแชะ (ม.3) บา้นแชะ (ม.4) บา้นขาคีม  บา้น

โนนมะขามป้อม บา้นพนาหนองเหิน บา้นถนนกลาง บา้นหนองมะค่า บา้น

ดอนสง่างาม และบา้นโนนทอง  

ตาํบลบา้นใหม่ 14 บา้นหวับึง บา้นองัโกน บา้นหว้ยทราย บา้นใหม่ บา้นหว้ยทราย บา้นบุตาโฮ 

บา้นโนนกลาง บา้นหนองสะแก บา้นใหม่ บา้นดอนสันติ บา้นซบัสะเดา 

บา้นหินลบั บา้นทรัพยอุ์ดม และบา้นซบัหญา้คา 

ตาํบลเฉลียง 12 บา้นเฉลียงใหญ่ บา้นเฉลียงโคก บา้นหนองหวา้ บา้นเฉลียงโคก  

บา้นโคกแขวน บา้นเฉลียงทุ่ง บา้นดอนตะเกียด บา้นโคกกรวด  

บา้นคลองสาํราญ บา้นเฉลียงบรรพต บา้นเฉลียงพฒันา และบา้นโคกเจริญ 

ตาํบลโคก

กระชาย 

24 บา้นโคกกระชาย บา้นโนนกุ่ม บา้นโนนระเวยีง บา้นมะค่า บา้นมาบกราด 

บา้นตะกุดใหญ่ บา้นโคกใบบวั บา้นหนองโบสถ ์บา้นหนองสาระเสร็จ บา้น

ทุ่งตะเคียน บา้นซบัเจริญ บา้นเนินเสมา บา้นโนนกุ่ม บา้นมาบกราด บา้น

ใหม่ชยัมงคล บา้นหนองโบสถ ์บา้นมาบกราด บา้นหนองสาระเสร็จ บา้น

โคกกระชาย บา้นหนองโบสถ ์บา้นโคกใบบวั บา้นมาบกราดพฒันา บา้น

มาบกราด และบา้นใหม่หนองกระโดน 

ตาํบลครบุรี 13 บา้นไทรโยง บา้นไชยวาล บา้นดอนแสนสุข บา้นโกรกสาํโรง บา้นหนองตอ้ 

บา้นสะแกกรอง บา้นหนองใหญ่ บา้นใหญ่ บา้นดอนใหม่ บา้นดอนกระชาย 

บา้นหนองใหญ่พฒันา บา้นหนองปรือ และบา้นใหญ่ริมคลอง 

ตาํบลจระเขหิ้น 13 บา้นจระเขหิ้น (ม.1) บา้นจระเขหิ้น (ม.2) บา้นจระเขหิ้น (ม.3) บา้นไผ ่(ม.4) 

บา้นตล่ิงชนั บา้นไผ ่(ม.6) บา้นมูลบน บา้นจระเขหิ้น (ม.8) บา้นตล่ิงชนั(ม.9) 

บา้นตล่ิงชนั (ม.10) บา้นตล่ิงชนั (ม.11) บา้นใหม่มูลบน และบา้นสระหลวง 

ตาํบลอรพิมพ ์ 8 บา้นอรพิมพ ์บา้นนาราก บา้นนาราก บา้นนองเสือบอง บา้นหนองโสมง 

บา้นโคกสะอาด บา้นดอนสาํโรง และบา้นใหม่หนองเสือบอง 

ตาํบลมาบ

ตะโกเอน 

10 บา้นบุมะค่า บา้นมาบตะโกเอน บา้นโคกสะอาด บา้นบุยายแลบ  

บา้นหนองสองห้อง บา้นประดู่งาม บา้นดงดินแดง บ่านบุมะค่า(ใหม่) บา้น

เกษตรสมบูรณ์ และบา้นใหม่หนองมน  
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ตารางที ่183 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอครบุรี (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลลาํเพียก 12 บา้นลาํเพียก บา้นซบัระวงิ บา้นหนองแคทราย บา้นหนองไทร บา้นป้ายอุบล 

บา้นไร่แหลมทอง บา้นโปร่งสนวน บา้นหนองแคทราย บา้นใหม่ซบัระวงิ 

บา้นไทรงาม บา้นใหม่ลาํเพียก และบา้นไร่แหลมทองพฒันา 

ตาํบลสระวา่น

พระยา 

10 บา้นหนองเมา บา้นแสนสุข บา้นสระวา่นพระยา บา้นหนองหินดาด บา้น

หนองหินโคน บา้นราษฎร์สุขสันต ์บา้นโนนหอม บา้นบุหวา้  

บา้นหนองหวัไหล่งาม และบา้นวา่นพระยาสามคัคี 

ตาํบลตะแบก

บาน 

9 บา้นหนองโค บา้นหนองจาน บา้นหนองผกัไร่ บา้นหนองจาน บา้นหนองบวั 

บา้นหนองตะแบก บา้นเทพนิมิตร บา้นใหม่หนองบวั และบา้นเทพนิมิตร  

ตาํบลครบุรีใต ้ 16 บา้นบุรีเหริน บา้นซบัใจดีโกรกโหม่ง บา้นซบัสูด บา้นซบักา้นเหลือง บา้น

คลองบง บา้นคุม้ บา้นดอนพระอุง บา้นหนองโสน บา้นสระผกัโพด บา้น

คลองยาง บา้นซบักา้นเหลือง บา้นหนองรังกา บา้นครบุรี บา้นหนองหวา้ 

บา้นมาบพิมานพฒันา และบา้นป่ามะพร้าว 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราชปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอครบรีุ (2554) 

3.5.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอครบุรี  

 จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน

รวมทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่างๆ จาํนวน 10  คน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 7 

คน กาํนนัจาํนวน 2 คน ผูใ้หญ่บา้นจาํนวน 5 คน พระภิกษุสงฆจ์าํนวน 1 รูป หน่วยราชการจาํนวน 5 คน 

กรรมการสภาองคก์รชุมชนจาํนวน 4 คน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจาํนวน 3 คน ปราชญ์

ชาวบา้นจาํนวน 6 คน ชมรมผูสู้งอายุ จาํนวน 1 คน คนพิการจาํนวน 1 คน เยาวชนจาํนวน 2 คน กองทุน

สวสัดิการจาํนวน 6 คน ผูน้าํอาสาพฒันา ชุมชนและอาสาพฒันาชุมชนจาํนวน 3 คน ตาํรวจจาํนวน 2 คน 

ส่ือสถานีวิทยุจาํนวน 1 คน ขา้ราชการบาํนาญจาํนวน 1 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดม

สมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอครบุรีสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่184 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอครบุรี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- ในพื้นท่ีมีสาธารณูปโภคค่อนขา้งดี ได้แก่ นํ้ า

ด่ืม นํ้าใช ้และไฟฟ้าทัว่ถึงครบทุกครัวเรือน 

- มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก  และมีถนน

หนทางเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นต่าง ๆ  

- มีแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เข่ือนมูลบน  

เข่ือนลาํแชะ ลาํหว้ยต่าง ๆ อ่างเก็บนํ้า ซ่ึงเหมาะ

แก่การทาํเกษตรกรรม 

- มีทรัพยากรป่าไมท่ี้ยงัมีความอุดมสมบูรณ์  

ก. ด้านกายภาพ  

- ถนนหนทาง บางสายมีการชํารุดเป็นประจาํ 

ไม่สะดวกและอยูน่อกเหนือความสามารถของ 

อบต. และเทศบาล 

- ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร และระบบชลประทานยังไม่

ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรม  

- คุณภาพดินเร่ิมเส่ือมคุณภาพลงเน่ืองจากการ

ทาํพืชเชิงเด่ียวจาํนวนมาก  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- คนอาํเภอครบุรี ส่วนมากมีความรักใคร่สามคัคี

กนัดี  มีระบบเครือญาติท่ีเขม้แขง็ 

- ประชากรโดยส่วนใหญ่ของอาํเภอครบุรีอ่าน

เขียนภาษาไทยได ้ 

- มีการรวมกลุ่มทํา กิจกรรมท่ี เข้มแข็งและ

หลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม กลุ่มออม

ทรัพยเ์พื่อการผลิต 55 กลุ่ม กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

30 กลุ่ม กองทุนหมู่บา้น 153 กองทุน และสภา

องคก์รชุมชนตาํบล 

- มี ท่ี ส ถ า น ท่ี ท่ี เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ทั้ ง ร ะ ดั บ

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ มัธ ย ม ศึ ก ษ า  ก ร ะ จ า ย

ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย ทั้งดา้นการ

ดูแลสุขภาพ การจกัสาน การทอผา้และอ่ืน ๆ  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- เยาวชนชอบรวมกลุ่มด่ืมสุรา  เท่ียวเตร่ ขบัข่ีรถ

เสียงดงัและทะเลาะววิาทกนั 

- มีแหล่งมั่วสุมในชุมชนจาํนวนมากและอาจ

นาํไปสู่ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได ้

- ปัญหาครอบครัวแตกแยกท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง   

- ผู ้สูงอายุจ ํานวนมากไม่มีคนดูแลเน่ืองจาก 

ลูกหลานออกไปทาํงานต่างถ่ิน 

- ประชาชนในพื้นท่ียงัมีปัญหาดา้นสุขภาพ และ

ไม่ ส า ม า รถ ดูแล ะ สุ ข ภา พ ของ ตนเอง ใ น

เบ้ืองตน้ได ้ 

- ประชาชนให้ความสําคญักบัเร่ืองของความรู้

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้อยลง เช่น ภูมิปัญญา

ดา้นการดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาดา้นการถนอม

อาหารและอ่ืน ๆ  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีการศึกษาค่อนข้างตํ่ า 

รวมทั้ ง เยาวชนในปัจจุบันให้ความสําคัญ

ทางดา้นการศึกษานอ้ยลง 
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ตารางที ่184 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอครบุรี (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เป็นแหล่งผลิตมนัสาํปะหลงั และออ้ย ท่ีสําคญั

ของจงัหวดันครราชสีมา 

- คนอาํเภอครบุรี มีการทาํการเกษตรไดต้ลอดปี 

ทั้งทาํไร่ ทาํนา ปลูกผกัสวนครัว ประมง และ

เล้ียงสัตว ์

- มีโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง  

โรงงานนํ้ าตาล และปัจจุบันกําลังก่อสร้าง

โรงงานเอทานอล  ทําให้มีการจ้างงานใน

ชุมชนและรับซ้ือผลผลิตจากในชุมชนมากข้ึน 

- มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสามารถ

พฒันาได ้

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ประชาชนบางส่วนขาดแคลนท่ีดินทาํกิน  หรือ

มีท่ีดินไม่เพียงพอ หรือไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

- ค่าจา้งแรงงานในพื้นท่ีค่อนขา้งตํ่า ทาํให้มีการ

อพยพแรงงานออกนอกพื้นท่ี 

- แรงงานภาคเกษตรมีจํานวนน้อยลง ทําให้

เกษตรกรต้องปรับเป ล่ียนรูปแบบการทํา

การเกษตร 

- ตน้ทุนการผลิตทางดา้นการเกษตรสูงข้ึนทุกปี  

- ประชาชนขาดความรู้และทักษะใหม่ ๆ ท่ีจะ

นํา ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า รทํา ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง

เหมาะสม 

- แหล่งรับซ้ือผลผลิตในพื้นท่ีมีนอ้ยทาํให้เกิดการ

ผกูขาดราคาสินคา้เกษตร  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มี ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธ์ิ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ อ น ข้า ง สู ง 

ประมาณ ร้อยละ 75 – 80 ของการเลือกตั้งทุก

ระดบั   

- ประชาชนมีการรวมกลุ่มและร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองภาคประชาชน เช่น สภาองค์กร

ชุมชน  เข้าร่วมกับพนัธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (พธม.)  และการเข้าร่วมกับ

แนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (นปช.)  

- ประชาชนมีการชุมนุมเรียกร้องแก้ไขปัญหา

ราคาของมนัสาํปะหลงั และปัญหาท่ีดินทาํกิน  

- อาํเภอครบุรีเคยมีตวัแทนเป็นนักการเมืองท่ีมี

ตําแหน่งสําคัญและมีช่ือเสียง เ ช่น นายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร (ส.ส.) ทาํให้ประชาชนสนใจและมี

ความต่ืนตวัทางการเมืองสูง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- นักการเมืองขาดจริยธรรม คุณธรรม  มีการ

คอรัปชัน่ในทุกระดบั 

- ประชาชนเกิดความแตกแยกหลังจากมีการ

เลือกตั้ง 

- ก า ร ดู แ ล แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถ่ิ น ข อ ง 

นักการเมืองทุกระดับ ยงัไม่ครอบคลุมความ

ต้องการของชาวบ้าน และยงัไม่สามารถ

แกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีได ้

- การตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน

หลงัการเลือกตั้งยงัมีนอ้ย 

- ทอ้งถ่ินเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

งบบริหารเป็นหลัก  ทําให้ มีการพัฒนาคน

นอ้ยลง 
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ตารางที ่184 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอครบุรี (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- อําเภอครบุรีมีประชาชนส่วนใหญ่ เป็นคน

ทอ้งถ่ินโคราชดั้งเดิม พูดจาภาษาถ่ินโคราช มีเพียง

ส่วนน้อยท่ีเป็นชุมชนพื้นเมือง หรือพื้นถ่ินอ่ืน ๆ  

ทาํให้มีวฒันธรรมใกลเ้คียงกนั และมีการประกอบ

กิจกรรมประเพณีร่วมกนัตลอดปี 

- ประชาชนอาํเภอครบุรี มีความสนใจและเขา้ร่วม

กิจกรรมทางศาสนาจาํนวนมาก   

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ขาดการรวบรวมภูมิปัญญาท่ีชดัเจน และยกย่อง 

เชิดชู รวมถึงการสืบทอด ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่

คนในชุมชนและเยาวชน 

- เยาวชนให้ความสนใจกับว ัฒนธรรมใหม่ ๆ 

มากกวา่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอครบุรีสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่185 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอครบุรี 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- การปราบปรามและปกป้องพื้นท่ีป่าอยา่ง

เคร่งครัดและเอาจริงของรัฐบาล 

- รัฐใหง้บประมาณสนบัสนุนการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี เช่น ถนน แหล่งนํ้า 

ระบบชลประทานและอ่ืน ๆ 

ก. ด้านกายภาพ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทาํ

ใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วม  และภยัธรรมชาติอ่ืน ๆ 

- ระบบชลประทานในพื้นท่ีย ังไม่ได้รับการ

พัฒ น า อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี  เ น่ื อ ง จ า ก รั ฐ บ า ล มี

งบประมาณจาํกดั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- องค์ความรู้เก่ียวกับการลดต้นทุนการเกษตร

และการผลิต การประกอบอาชีพต่าง ๆ มีมาก

ข้ึน  หาขอ้มูลไดห้ลากหลายช่องทาง 

- เคร่ืองมือเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีมีความ

รวดเร็วและทนัสมยัเป็นโอกาสทางการศึกษา

และการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

- นโยบายการศึกษาฟรี และนโยบายหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้าเป็นโอกาสให้ประชาชนได้

เขา้ถึงการบริการของรัฐไดม้ากข้ึน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- ส่ือจากทีว ีหนงัสือพิมพแ์ละส่ือโฆษณาต่าง ๆ

มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและมีแนวโนม้ไป

ในทางบริโภคนิยม 

- ส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของ

คนในพื้นท่ีทั้งผูใ้หญ่และเยาวชน 
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ตารางที ่185 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอครบุรี (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- มีนโยบายการประกนัราคาพืชผลทาง

การเกษตรของรัฐบาล ทาํใหมี้เงินชดเชยภาค

การเกษตรเม่ือไดรั้บความเสียหาย 

- มีแหล่งเงินทุนจากภายนอกท่ีประชาชนเขา้ถึง

ไดม้ากข้ึนและมีโรงงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีรองรับ

การจา้งงานอยูเ่สมอ 

- การเปิดการคา้เสรีทาํให้เกิดการแข่งขนัใน

การตลาดมากข้ึนทาํให้เกษตรกรตอ้งปรับตวั 

- โครงการประชานิยมตามนโยบายของรัฐหลาย

เร่ืองช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชนได้  เช่น 

การรับจาํนาํขา้ว  กองทุนหมู่บา้น เป็นตน้ 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- ราคาพืชผลการเกษตรไม่แน่นอนหรือค่อนขา้ง

ตํ่าและเกษตรกรไม่สามารถกาํหนดราคาเองได ้

- การระบาดของเพล้ียแป้ง  ภยัแล้ง  นํ้ าท่วมทาํ

ใหพ้ืชผลการเกษตรเสียหาย 

- ราคาปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีสูงข้ึนโดย

ท่ีเกษตรกรไม่ไดเ้ป็นผูก้าํหนดราคาเอง  

- ค่าครองชีพโดยทัว่ไปของประชากรในประเทศ

ท่ีสูงข้ึน 

- ขาดการส่งเสริมการท่องเท่ียวในอาํเภอ 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- รัฐมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การ

รวมกลุ่มทางการเมืองมีมากข้ึน ง่ายข้ึน 

- รัฐมีระเบียบกฎหมายให้ประชาชนมีการรับรู้

ข้ อ มู ล  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

นกัการเมืองทาํไดง่้ายข้ึน 

- มีงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมการเมืองภาค

พลเมือง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํให้นโยบายท่ี

กําลังดํา เ นินการอยู่ขาดการส่งเสริมและ

ดาํเนินการต่อ  

- กระบวนการเลือกตั้งท่ีประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้

เป็นผูค้วบคุมเอง และกาํหนดกติกาเองทาํให้

เกิดความขดัแยง้สูง 

- มีการแทรกแซงของนกัการเมืองระดบัชาติกบั

การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 

- ปัญหาคอรัปชัน่ระดบัประเทศท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการทาํงานพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีเป็นโอกาสใหป้ระชาชน

ไดเ้ผยแพร่วฒันธรรม ความเช่ือของตนเอง  

- ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตท่ี

เป็นพื้นท่ีใหมี้การส่ือสารเร่ืองราวของทอ้งถ่ิน

ไดต้ลอดเวลา  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก และประเทศอย่างรวดเร็วทั้งด้าน

วฒันธรรม ความเช่ือ และเทคโนโลยีสมยัใหม่

ท่ีทาํใหป้ระชาชนปรับตวัไม่ทนั  
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3.5.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอครบุรี ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

 ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาสังคม โดยการพฒันาการศึกษาและการเรียนรู้ของคน มี

การเสนอประเด็นขอ้เสนอว่าให้มีการรณรงค์ให้สถาบนัครอบครัวเขม้แข็งและอบอุ่น การรณรงค์เพื่อ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด การรณรงคใ์ห้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของเยาวชน และ

การใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

 ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการให้ความรู้เกษตรกรในการลดตน้ทุน

การผลิต การเพิ่มผลผลิต และการลดการใช้สารเคมี การประกนัราคาพืชผลการเกษตรจากภาครัฐ การ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของอาํเภอ การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ กลุ่มอาชีพ ช่องทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑต่์าง ๆ และการประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรของอาํเภอ หรือหาช่องทางการตลาดท่ีมากข้ึน 

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการรณรงค์การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การช่วยกนัปลูกตน้ไม ้การให้ชาวบา้นร่วมมือหรือมีส่วน

ร่วมกบัภาครัฐในการจดัการปัญหาท่ีดิน ป่าไม ้การพฒันารูปแบบการผลิตเกษตรใหเ้หมาะกบัสภาพพื้นท่ี

และการอนุรักษฯ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายกบัปัญหาป่าไม ้ท่ีดินอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 

ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาสุขภาพ โดยการรณรงคก์ารลดใชส้ารเคมีในการผลิตพืชผล

การเกษตร การรณรงคใ์หป้ระชาชนรับประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ อาหารปลอดภยั การรณรงค์

ให้ปลูกพืชผกัสวนครัวไวกิ้นเอง การรณรงค์ให้ประชาชนออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ การให้ความรู้

เก่ียวกบัการป้องกนัโรค รวมทั้งการพฒันาระบบการบริการและการรักษาโรคของสถานพยาบาลต่าง ๆ  

ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการพฒันาศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี โดยการฟ้ืนฟูวฒันธรรมท่ีดีของ

ชุมชน ให้มีการสืบสานต่อเน่ืองและให้เยาวชนมีส่วนร่วม การสนบัสนุนกิจกรรมประเพณีของภาครัฐ

และทอ้งถ่ิน การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ประเด็นท่ี 6 ประเด็นการพฒันาการเมือง การปกครอง โดยสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง การไม่ซ้ือสิทธ์ิขายเสียงแก่ประชาชน ยกย่องนกัการเมืองดี  ลงโทษนกัการเมือง

ไม่ดี จดัตั้งองคก์รภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพฒันาและการตรวจสอบ  ให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของภาคประชาชนให้เกิดกระแสความรู้ ความเขา้ใจ และการต่ืนตวัทาง

การเมือง  มีการเชิดชูผูเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี /การทาํความดีของคนในชุมชน  ประชาชนควรตอ้งเรียนรู้ให้

เขา้ใจถึงสิทธิของตนเอง และเรียนรู้การตรวจสอบการทาํงานของตวัแทนนกัการเมืองทุกระดบั เรียกร้อง

ใหมี้การพฒันาคุณธรรมและบทบาทท่ีถูกตอ้งของนกัการเมือง 
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