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3.6 อาํเภอโนนสูง  

3.6.1 ประวตัิอาํเภอ 

  เดิมเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2440 ทางราชการไดร้วบรวมทอ้งท่ีตาํบลโนนสูง ตาํบลใหม่ 

ตาํบลบิง ตาํบลจนัอดั ตาํบลด่านคลา้ ตาํบลโตนด ตาํบลขามเฒ่า ตาํบลขามสะแกแสง (ปัจจุบนัตั้งเป็น

อาํเภอขามสะแกแสง) ตาํบลโนนวดั ตาํบลเสลา ตาํบลทองหลาง รวม 11 ตาํบล ตั้งเป็นอาํเภอ เรียกว่า 

“อาํเภอกลาง” การท่ีเรียกช่ืออาํเภอน้ีวา่อาํเภอกลางนั้น เน่ืองจากตั้งอยูร่ะหวา่งอาํเภอเมืองนครราชสีมา

(อาํเภอใน) กบัอาํเภอบวัใหญ่ (อาํเภอนอก) ส่วนอาํเภอคงนั้นเดิมเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอบวัใหญ่ ดงันั้น 

จะเห็นวา่ชาวอาํเภอโนนสูงหรืออาํเภอกลางดั้งเดิมจะใชช่ื้อสกุลลงทา้ยดว้ย “กลาง” เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของชาวโคราชท่ีช่ือสกุลจะสามารถบ่งช้ีท่ีมาของอาํเภอได ้

  เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2450-2459 สมยัพระยากาํธรพายพัทิศ (ดิษฐ์ โสฬส) เป็น 

นายอาํเภอ ไดพ้ิจารณาเห็นวา่อาํเภอตั้งอยูบ่ริเวณวดัร้างมาก่อน จึงไดเ้ปล่ียนช่ือให้เหมาะสมกบัสภาพ

ของท่ีตั้งและใช้ช่ือว่าอาํเภอโนนวดั ประมาณปี พ.ศ. 2460-2461 สมยัพระยาบริรักษ์นครเขต เป็น

นายอาํเภอเห็นวา่ท่ีตั้งของท่ีว่าการอาํเภอเดิมไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร จึงยา้ยท่ีว่าการอาํเภอมาตั้งใหม่ ณ 

บริเวณท่ีวา่การอาํเภอในปัจจุบนั  

  ต่อมา เม่ือปี พ.ศ. 2487 กระทรวงมหาดไทยไดป้รับปรุงเขต อาํเภอ ตาํบล และ หมู่บา้น

ใหม่ นายชม วลัลิภากร ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งนายอาํเภอขณะนั้นไดเ้ปล่ียนช่ืออาํเภอเดิมเสียใหม่ จากอาํเภอ

โนนวดั เป็น อาํเภอโนนสูง เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ีซ่ึงเป็นท่ีราบสูงหรือโนนสูง และใชช่ื้อน้ีมา

จนถึงปัจจุบนั 

3.6.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

 อาํเภอโนนสูงมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 446,250 ไร่ (714 ตารางกิโลเมตร ) คิดเป็นร้อย

ละ 3.47 ของจงัหวดันครราชสีมาพื้นท่ี ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมาระยะทาง

ห่างจากจงัหวดัประมาณ 37 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอต่าง ๆ ดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอคง

และอาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา อาํเภอจกัราช

และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ อาํเภอพิมายและอาํเภอคง 

จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัพื้นท่ีอาํเภอโนนไทย และอาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา 

3.6.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอโนนสูง โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง สภาพดิน

มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย และมีเกลือสินเธาวป์ะปนอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะบริเวณตาํบลใหม่ ตาํบล

ดอนหวาย ตาํบลโตนด ตาํบลขามเฒ่า ตาํบลพลสงคราม ตาํบลธารปราสาท ทาํให้มีการทาํนาเกลือในเขต
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ทอ้งท่ีตาํบลโตนด และตาํบลธารปราสาท สภาพดินโดยทัว่ไปจึงมีความสมบูรณ์ตํ่า ทาํให้ผลผลิตทาง

การเกษตรไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 

สภาพอากาศตลอดทั้ งปี อําเภอโนนสูงมีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวดัใกล้เคียงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในบางฤดูกาล และในฤดูฝนมกัจะมีฝนทิ้งช่วงทาํให้การทาํนาไม่ไดผ้ล

เท่าท่ีควร ห้วงระยะเวลาท่ีฝนตกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน และห้วงระยะเวลาท่ีฝนท้ิง

ช่วงระหวา่งเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 

3.6.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

1) การประกอบอาชีพ ประชากรอาํเภอโนนสูงส่วนใหญ่ทาํการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํนา 

ทาํสวน ทาํไร่ เล้ียงสัตว ์ประมง และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รับจา้งทัว่ไป รับราชการ คา้ขาย 

ประกอบกิจการธุรกิจและบริการ  

ตารางที ่186 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอโนนสูง 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 1,673 2,531 4,204 

นกัเรียน 7,751 7,579 15,330 

นกัศึกษา    589 796 1,385 

ทาํนา 12,023 13,308 25,331 

ทาํไร่ 16 13 29 

ทาํสวน 26 24 50 

ประมง 7 1 8 

ปศุสัตว ์ 15 11 26 

รับราชการ 596 506 1,102 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 21 22 43 

พนกังานบริษทั 255 249 504 

รับจา้งทัว่ไป 10,771 9,893 20,664 

คา้ขาย   1,239 1,569 2,808 

ธุรกิจส่วนตวั   95    78 173 

อ่ืนๆ 1,686 2,002 3,688 

รวมทั้งส้ิน 36,763 38,582 75,345 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนสูง (2554)  

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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 2) รายได ้จากขอ้มูลพบว่า ตาํบลใหม่มีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 66,823.46 บาทต่อคนต่อปี 

ซ่ึงถือไดว้า่สูงกวา่รายไดเ้ฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมา ประชากรโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ีประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลกั ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงั ขา้ว และออ้ย รองลงมาคือ ตาํบล

ดอนหวายมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 57,767.79 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ

ตาํบลขามเฒ่ามีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 42,162.85 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางที ่187 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนสูง 

ลาํดับ ตําบล/เทศบาล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี  (บาท) 

1 โนนสูง  ไม่มีขอ้มูล 

2 ใหม่ 66,823.46 

3 โตนด 47,229.33 

4 บิง 45,359.36 

5 ดอนชมพ ู 47,587.39 

6 ธารปราสาท 51,726.86 

7 หลุมขา้ว 52,850.13 

8 มะค่า 45,345.23 

9 พลสงคราม 43,113.76 

10 จนัอดั 48,894.96 

11 ขามเฒ่า 42,162.85 

12 ด่านคลา้ 43,279.99 

13 ลาํคอหงษ ์ 46,062.63 

14 เมืองปราสาท 44,060.46 

15 ดอนหวาย 57,767.79 

16 ลาํมูล 47,666.63 

 เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ที่ 48,898.20 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนสูง (2554)  

 3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 7,653,408,646 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั ค่า

การเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวยและการพนนั 
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ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 922,435,193 บาทต่อ

ปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

ตารางที ่188 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนสูง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 94,132,639 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 94,132,639 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 477,764,387 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 477,764,387 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 239,300,724 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 239,300,724 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 111,237,443 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 111,237,443 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 1,322,219,249 

จาํนวนรวม 1,322,219,249 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 414,607,559 

จาํนวนรวม 414,607,559 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 127,503,111 

จาํนวนรวม 127,503,111 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 77,929,389 

จาํนวนรวม 77,929,389 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 33,670,361 

จาํนวนรวม 33,671,361 
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ตารางที ่188 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 32,383,856 

จาํนวนรวม 32,383,856 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 127,777,850 

จาํนวนรวม 127,777,850 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 165,566,630 

จาํนวนรวม 165,566,630 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 93,255,766 

จาํนวนรวม 93,255,766 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 75,217,798 

จาํนวนรวม 75,217,798 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 77,025,121 

จาํนวนรวม 77,025,121 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,024,638,731 

จาํนวนรวม 5,024,638,731 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 28,354,909 

จาํนวนรวม 28,354,909 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 130,283,437 

จาํนวนรวม 130,283,437 

รวมทั้งหมด 8,652,869,960 

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

นครราชสีมา ประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง ประชากรมีหน้ีสินเฉล่ีย 3,397.70 บาทต่อ

คนต่อปี และพบว่าเกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 727.1 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 590 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและ

พฒันาการศึกษาจาํนวน 25 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบจาํนวน 112.1 ลา้นบาท  

 5) กลุ่มองคก์ร กลุ่มองคก์รชุมชนและองคก์รทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และกลุ่ม

โอทอปท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ก. กลุ่มองคก์รชุมชนและ องคก์รทางสังคมท่ีเขม้แขง็ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง มีดงัน้ี  

ตารางที ่189 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

บา้นธารปราสาทใต ้
123 

ผลิตภณัฑแ์ละส่ิงประดิษฐ์

ต่าง ๆ จากกก 
นางประนอม ฉิมกลาง 

กลุ่มอาชีพหตัถกรรมโตะ๊ปูน 34 มา้หินขดั นายเฉลิม ปูนกลาง 

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบา้นเปลาะ

ปลอ 
45 เพาะเห็ดฟาง นายชาญ ทองดี 

กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นไพล 58 
แชมพแูละครีมนวด

สมุนไพร 
นางคาํมวน กลึงกลาง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  

บา้นโนนมะกอก 
54 อาหารจากเน้ือหมู นางเครือฟ้า โจกกลาง 

กลุ่มปลูกพริกบา้นป่ารัง 89 ปลูกพริกสดพนัธ์ุป่ารัง  นายเจริญ มูลทองหลาง 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

สิรินทิพย ์จาํกดั 
145 สุราแช่ นางบุญปลูก แพนกลาง 

กลุ่มหมอนวดพื้นบา้น 12 สมุนไพรลูกประคบ นางสาวบุปผา ชูพุดซา 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนสูง (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 

ตารางที ่190 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มอาชีพหตัถกรรมจกัสานใยพลาสติก นายเอ่ียม รักษามิตร หมู่ท่ี 8 ต.ใหม่ 

กลุ่มผลิตปูนป้ันและสุขภณัฑจ์ากปูนซีเมนต ์ นายสมศกัด์ิ กองทองหลาง หมู่ท่ี 4 ต.โตนด 

กลุ่มหตัถกรรมประดิษฐด์อกไมจ้ากรังไหม นางณฐัพร แซ่จึง หมู่ท่ี  1 ต.มะค่า 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301006&PROD=001221165111&SME=001221163415
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301006&PROD=001221165111&SME=001221163415
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301002&PROD=02325152743&SME=0232515205
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301005&SME=0232611395
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301005&SME=0232611395
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301007&SME=02326155228
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301007&PROD=02326163335&SME=02326155228
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301007&PROD=02326163335&SME=02326155228
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301015&SME=0232814396
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301015&SME=0232814396
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301015&PROD=02328145413&SME=0232814396
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301016&PROD=023281673&SME=02328153911
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301002&SME=0291892853
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301002&SME=0291892853
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301002&PROD=0291893614&SME=0291892853
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=301006&PROD=09102613427&SME=09102613330
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301002&SME=0232515325
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301003&SME=02325162549
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301008&SME=02326173832
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ตารางที ่190 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มไมก้วาดตาํบลบิง นายชอบ จงกลกลาง หมู่ท่ี 1 ต.บิง 

กลุ่มสตรีเยบ็ผา้บา้นสระเพลง นางสัญญา มุ่งเครือ หมู่ท่ี 1 ต.พลสงคราม 

กลุ่มทอเส่ือ นางสาวบุญเรือน กอบวั หมู่ท่ี 1 ต.จนัอดั 

กลุ่มประดิษฐม์าลยัดินหอม นางประทิน ขอเหน่ียวกลาง หมู่ท่ี 7 ต.มะค่า 

กลุ่มอาชีพสตรีทาํปลาร้า นางวนัเพญ็ จนัตะเภา หมู่ท่ี 1 ต.ลาํคอหงส์ 

กลุ่มทอเส่ือ นางทองยอ้ย เกมกลาง หมู่ท่ี 11 ต.เมืองปราสาท 

กลุ่มแม่บา้นประสานใจแปรรูปผลิตภณัฑ ์ นางสมยั เลากลาง หมู่ท่ี 5 ต.ด่านคลา้ 

กลุ่มแมลงประดิษฐจ์ากใบตาล นางสมคิด จนัทร์เพญ็ หมู่ท่ี 12 ต.ด่านคลา้ 

กลุ่มผลิตชั้นไมเ้อนกประสงค ์ นางสมคิด เอมกลาง หมู่ท่ี 9 ต.ดา้นคลา้ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนสูง (2554) 

 3.6.5 ลกัษณะทางสังคม 

1) ดา้นประชากร อาํเภอโนนสูงมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 26,691 ครัวเรือน มีประชากรจาํนวน 

119,113 คน  เป็นชายจาํนวน  58,316  คน เป็นหญิงจาํนวน  60,797  คน มีรายละเอียดเป็นรายตาํบลดงัน้ี   

ตารางที ่191 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอโนนสูง 

ช่ือตําบล/เทศบาล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

เทศบาลตาํบลโนนสูง 2,454 4,729 5,054 9,783 

เทศบาลตาํบลใหม่ 2,710 6,017 6,061 12,078 

ตาํบลโตนด 2,044 3,653 3,936 7,589 

ตาํบลบิง 1,654 3,755 3,976 7,731 

ตาํบลดอนชมพ ู 1,393 2,663 2,691 5,354 

ตาํบลธารปราสาท 1,708 3,387 3,531 6,918 

ตาํบลหลุมขา้ว 2,322 4,963 5,223 10,186 

ตาํบลมะค่า 2,456 4,941 5,201 10,142 

ตาํบลพลสงคราม 2,107 4,336 4,316 8,652 

ตาํบลจนัอดั 1,181 2,424 2,457 4,881 

ตาํบลขามเฒ่า 1,501 2,988 3,128 6,116 

ตาํบลด่านคลา้  1,671 4,161 4,365 8,526 

ตาํบลลาํคอหงษ ์ 1,493 3,288 3,380 6,668 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301004&SME=0232693339
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301009&SME=02327114733
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301010&SME=0232714714
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301008&SME=0232793155
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301013&SME=0232811047
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301014&SME=02328132248
http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?ID=301012&SME=0232893947
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ตารางที ่191 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ช่ือตําบล/เทศบาล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลเมืองปราสาท 1,774 3,664 3,847 7,511 

ตาํบลดอนหวาย 1,044 1,639 1,822 3,461 

ตาํบลลาํมูล 833 1,708 1,809 3,517 

รวม 26,691 58,316 60,797 119,113 

ท่ีมา: สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 

จากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจจาํนวน

ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสาํรวจ  พบวา่อาํเภอโนนสูง มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่192 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอโนนสูง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 191 196 387 

1– 2 768 693 1,461 

3 – 5 1,450 1,368 2,818 

6 – 11 3,273 3,046 6,319 

12 – 14 1,993 1,849 3,842 

15 – 17 1,974 1,796 3,770 

18 – 25 3,855 3,767 7,652 

26 – 49 12,803 13,436 26,239 

50 – 60 4,980 5,678 10,658 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 5,446 6,753 12,199 

รวมทั้งหมด 36,763 38,582 75,345 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนสูง (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
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ตารางที ่193  แสดงระดบัการศึกษาของประชากรอาํเภอโนนสูง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 1,025 1,205 2,230 

ตํ่ากวา่ ป.4 3,891 3,950 7,841 

ป.4-6 19,346 21,190 40,536 

ม.ศ. 1-3 184 95 279 

ม.1-3 5,689 4,758 10,447 

ม.ศ.4-5 76 64 140 

ม.4-6 3,034 3,407 6,441 

ปวช. 476 320 796 

ปวส. 704 600 1,304 

ปริญญาตรี 968 1,596 2,564 

ปริญญาโท 42 40 82 

ปริญญาเอก 3 5 8 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,325 1,352 2,677 

รวม 36,763 38,582 75,345 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนสูง (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอโนนสูงมีโรงเรียนจาํนวน 85 แห่ง มีครูจาํนวน 

596 คน มีนกัเรียนจาํนวน 11,763 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อนกัเรียนประมาณ 20 คน 

ตารางที ่194 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนสูง 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ตาํบลโนนสูง 6 65 1,365 

ตาํบลใหม่ 6 35 888 

ตาํบลโตนด 4 28 480 

ตาํบลบิง 5 60 1,205 

ตาํบลดอนชมพ ู 5 22 450 

ตาํบลธารปราสาท 8 59 1,256 

ตาํบลหลุมขา้ว 5 69 985 

ตาํบลมะค่า 8 49 1,286 
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ตารางที ่194 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

ตาํบลพลสงคราม 6 14 270 

ตาํบลจนัอดั 3 40 646 

ตาํบลขามเฒ่า 5 23 375 

ตาํบลด่านคลา้  6 28 510 

ตาํบลลาํคอหงษ ์ 6 35 726 

ตาํบลเมืองปราสาท 6 33 564 

ตาํบลดอนหวาย 3 28 622 

ตาํบลลาํมูล 3 8 135 

รวม 85 596 11,763 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนสูง (2554) 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอโนนสูงมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการ

ระดบัตาํบลจาํนวน 16 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสาจาํนวน 16 คน มีนกัเรียนจาํนวน 2,124 

คน มีท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 16 แห่ง  

3) ดา้นการสาธารณสุข 

   ก. สถานบริการดา้นการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวติในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง

มีสถานบริการของรัฐและของเอกชน ดงัน้ี  

ตารางที ่195 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอโนนสูง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน (แห่ง) หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 17  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  5  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนสูง (2553) 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีบุคลากร

ทางดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี  
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ตารางที ่196 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอโนนสูง 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 7 17,016 

ทนัตแพทย ์ 4 29,778 

เภสัชกร 8 14,889 

พยาบาลวชิาชีพ 71 1,677 

นกัวชิาการ 7 17,016 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  2,476 48 

นกัวชิาการสาธารณสุข 5 23,823 

บุคลากรสาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั  102 1,168 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนสูง (2553) 

ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 3 ปี

ยอ้นหลงัโดยมีจาํนวนผูป่้วยและอตัราผูป่้วยต่อประชากรแสนคน ท่ีสาํคญัดงัน้ี  

ตารางที ่197 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอโนนสูง  

ลาํดับ โรค 
2551 2552 2553 

จํานวน อตัราป่วย จํานวน อตัราป่วย จํานวน อตัราป่วย 

1 อุจจาระร่วง 74 1,495.25 61 1,232.57 41 828.45 

2 ตาแดง 26 525.25 14 282.88 17 343.50 

3 สุกใส 7 40.41 11 222.27 4 80.82 

4 งูสวดั 2 40.41 4 80.82 4 80.82 

5 คางทูม 4 80.82 7 40.41 2 40.41 

ท่ีมา: รายงาน 506 สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนสูง (2554) 

ง. อัตราการเปล่ียนแปลงของประชากร อาํเภอโนนสูง ข้อมูลจากกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของ

จาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่198 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอโนนสูง 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 128,013 - 

2550 126,690 - 1.03 
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ตารางที ่198 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2551 126,684 - 0.00 

2552 126,464 - 0.17 

2553 126,384 - 0.06 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ก. ดา้นการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีการจดัการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ ในพื้นท่ีมีสถานีตาํรวจภูธรโนนสูง 1 แห่ง คอยให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 

นอกจากน้ีมีส่วนท่ีเป็นฝ่ายอาํนวยความเป็นธรรม เก่ียวกับการอาํนวยความเป็นธรรม การสืบสวน

สอบสวนคดีอาญา การเขา้ร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การร่วมชนัสูตรพลิกศพ ใน

หนา้ท่ีของพนกังานฝ่ายปกครอง การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท งานรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละงานศูนยด์าํรงธรรม 

การแก้ไขปัญหาผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ด้านศาสนา  การนับถือศาสนาของประชากรในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.71 นับถือ

ศาสนาพุทธ มีสถาบนั หรือองคก์รทางศาสนา คือ 

- วดั  จาํนวน 75 แห่ง 

- สาํนกัสงฆ ์ จาํนวน 41 แห่ง 

- ท่ีพกัสงฆ ์  จาํนวน  4 แห่ง 

- พระสงฆ ์  จาํนวน  198 รูป 

 6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น 

ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาดา้นการแปรรูปอาหาร ภูมิปัญญาดา้นการทาํมาหากิน และภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรม 

7) ด้านศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ในอาํเภอโนนสูง มี

ประเพณี การรําโทน มีกลุ่มรําโทนตั้งอยู่ท่ี บา้นเปลาะปลอ ตาํบลดอนชมพู อาํเภอโนนสูง จงัหวดั

นครราชสีมา โดยการรวมกลุ่มของชาวบา้นท่ีร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทยไวเ้พื่อ

ถ่ายทอดใหลู้กหลานไดสื้บสานต่อไป ใชแ้สดงตามโอกาสสาํคญัต่าง ๆ และมีกิจกรรมอนุรักษด์นตรีไทย 

เคร่ืองดนตรีไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมของไทยเราควรอนุรักษ์ไวเ้พื่อให้ลูกหลานได้สืบสาน

วฒันธรรมดนตรีไทยต่อไป 

8) กีฬาและนนัทนาการ มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะโนนนา นอกจากน้ีมีสนาม

กีฬาในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นท่ีทุกแห่ง และมีการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาประจาํปีของแต่ละองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความสามคัคีให้กบัประชาชนในพื้นท่ี งบประมาณการจดักิจกรรมไดรั้บ

การสนบัสนุนจากนกัการเมืองในพื้นท่ีทั้งนกัการเมืองระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน  

3.6.6 ลกัษณะทางการเกษตร 

 1) การกสิกรรม อาํเภอโนนสูงมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ินจาํนวน 323,358.25 ไร่ มี

ครัวเรือนเกษตรกร จาํนวน 15,943 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่199 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอโนนสูง (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์จากขอ้มูลสํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอโนนสูงประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีมี

เกษตรกรท่ีทาํการปศุสัตวส์าํคญัดงัน้ี   

ตารางที ่200 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 17,626 1,865 

3 กระบือ 1,522 305 

4 สุกร 6,698 1,400 

6 เป็ดเน้ือ 4,318 45 

8 ไก่พื้นเมือง 204,891 2,653 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอโนนสูง (2553) 

 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่

อาํเภอโนนสูงมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัได้รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 409.60 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ พืน้ทีป่ลูก(ไร่) จํานวนครัวเรือนที่ปลูก ผลผลติโดยเฉลีย่(กก./ไร่) 

1 ขา้วนาปี 320,666.50 15,635 535 

2 มนัสาํปะหลงั 1,516.50 203 3,500 

3 ขา้วโพด 1,175.25 105 800 

4 ไมผ้ล 1,534 250 1,500 

5 พริก 210 123 150 
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ตารางที ่201 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ(ตันต่อปี) 

1 ปลาดุก   13.50 

2 ปลาตะเพียน  201.80 

3 ปลานิล  191.30 

4 ปลาไน                        3.00 

 รวม 409.60 

ท่ีมา: สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

3.6.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอโนนสูงมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 57 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 

ตารางที ่202 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมเกษตร 6 

อุตสาหกรรมขา้ว 6 

อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว ์ 1 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 3 

อุตสาหกรรมเคร่ืองนอน 2 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 

อุตสาหกรรมเคมี 3 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 6 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 6 

อุตสาหกรรมไม ้ 6 

อุตสาหกรรมพลาสติก 8 

อุตสาหกรรมเหล็ก 2 

อุตสาหกรรมโลหะ 2 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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3.6.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพาณิชยกรรม  อาํเภอโนนสูงมีการประกอบกิจการดา้นพาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคารสาขาในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีอยู่ จาํนวน 1  แห่ง คือ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สหกรณ์ 4 แห่ง - ร้านจาํหน่ายยาแผนโบราณ 5  แห่ง 

- สถานธนานุบาล 1 แห่ง - ร้านลา้งอดัฉีดรถ 6 แห่ง 

- โรงพิมพ ์ 2  แห่ง - ร้านจาํหน่ายแก๊สหุงตม้ 2 แห่ง 

- ร้านขายรถมอเตอร์ไซค ์ 5 แห่ง - ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 2 แห่ง 

- ขายวสัดุก่อสร้าง 11 แห่ง - ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 11 แห่ง 

- ร้านเหล็กดดั มุง้ลวด 5  แห่ง   - ร้านเสริมสวย ร้านตดัผม 87 แห่ง  

- ร้านขายเคร่ืองจกัรสาน 1  แห่ง   - ร้านขายของชาํทัว่ไป  824 แห่ง 

- อู่ซ่อมรถยนต ์ 83 แห่ง - ร้านใหเ้ช่าโกดงัเก็บของ 7 แห่ง 

- ร้านขายยาและเวชภณัฑ ์ 4  แห่ง -  ร้านรับซ้ือของเก่า 5  แห่ง 

- ตลาดสด 2 แห่ง   - สถานีบริการนํ้ามนั  41 แห่ง 

2) การบริการ ด้านท่ีพกั ร้านอาหาร ในอาํเภอโนนสูงมีโรงแรมหรือรีสอร์ท จาํนวน 3 แห่ง 

กิจการบา้นเช่าจาํนวน 4 แห่ง ร้านถ่ายรูป จาํนวน 3 แห่ง และร้านอาหารทัว่ไปจาํนวน 69 แห่ง 

3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว 

  อาํเภอโนนสูงมีสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัน้ี พระปรางค์พลสงคราม อยู่ท่ีตาํบลพลสงคราม  

วดัมะรุม ตาํบลพลสงคราม โบราณสถานบา้นหนองนา ตาํบลพลสงคราม กู่ปราสาท ตาํบลเมืองปราสาท

บึงกลอ ตาํบลใหม่  และแหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท ตาํบลธารปราสาท  

3.6.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน 

 1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ก. ทางรถไฟ สายตะวนัออกเฉียงเหนือ (สายนครราชสีมา-หนองคาย) ผา่นตวัอาํเภอ

โนนสูง และวิง่ผา่นตาํบลด่านคลา้ ตาํบลโนนสูง ตาํบลมะค่า และตาํบลพลสงคราม 

 ข. ทางรถยนต ์มีดงัน้ี  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (สายนครราชสีมา-หนองคาย) ผ่านพื้นท่ี

ตาํบลโตนด ตาํบลดอนหวาย ตาํบลบิง ตาํบลดอนชมพ ูและตาํบลธารปราสาท 

- ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2067 (สายโนนสูง-ขามสะแกแสง) ระยะทาง 21 

กิโลเมตร ผ่านตาํบลดอนหวาย ตาํบลใหม่ ตาํบลโนนสูง ตาํบลลาํคอหงษ์ ตาํบลขามเฒ่า และเขา้เขต

อาํเภอขามสะแกแสง 
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- ถนนสายโนนสูง – โนนไทย มีระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตรเป็น

ถนนลาดยางระยะทาง 13 กิโลเมตร 

- ถนนสายโนนสูง – สระจนัทร์ ระยะทาง 16 กิโลเมตร ลาดยางตลอดสาย 

- ถนนสายโนนสูง – บา้นกระสัง ระยะทาง 19 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 

- ถนนสายโนนสูง – บา้นมะค่า ตาํบลมะค่า ระยะทาง 22 กิโลเมตร เป็นถนน

ลูกรังตลอดสาย ขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการพฒันาใหเ้ป็นถนนลาดยางตลอดสาย 

- ถนนสายโนนสูง – บา้นหลุมขา้ว ตาํบลหลุมขา้ว ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 

- ถนนสายโนนสูง – บา้นดอนรี ตาํบลดอนชมพู มีระยะทางรวมทั้งหมด 17 

กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางระยะทาง 10 กิโลเมตร 

- ถนนสายหญา้คาใต ้– บา้นหนองหวัฟาน อาํเภอขามสะแกแสง มีระยะทาง

รวมทั้งหมด 30 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางระยะทาง 10 กิโลเมตร 

- ถนนจากบา้นโตนด – บา้นหนองโจด ระยะทางทั้งหมด 7 กิโลเมตร เป็น

ถนนลาดยางระยะทาง 4 กิโลเมตร 

- ถนนลูกรังเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบลต่าง ๆ จาํนวน 75 สาย เป็นระยะทาง 

309.20 กิโลเมตร  

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอโนนสูงมีหอกระจายข่าวอยูใ่นพื้นท่ีกระจาย

อยูทุ่กหมู่บา้นใชเ้พื่อการส่ือสารกนัภายในหมู่บา้น มีโทรศพัทส์าธารณะนอ้ยและมีจาํกดั ทาํใหป้ระชาชน

ในพื้นท่ีหนัไปใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย และในพื้นท่ีมีเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือครอบคลุมทุกพื้นท่ีและทุกเครือข่าย  

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีระบบประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 1 แห่ง ซ่ึงประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการเป็นประชาชนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเป็นหลกั ส่วนในระดบัหมู่บา้นมีระบบประปาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่วา่ยงัไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้น  

4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  
 

ตารางที ่203 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 59 56 59 56 0 0 

บ่อสาธารณะ 34 19 34 19 13 6 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอโนนสูง (2554) 
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5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาํนวน 1 แห่ง โดย

ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีไฟฟ้าใชค้รบหมู่บา้น แต่ยงัไม่ครบทุกหลงัคาเรือน 

3.6.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1)ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายท่ีไม่สามารถอุม้นํ้ าได ้และในบางพื้นท่ี

ของอาํเภอมีการแพร่กระจายของดินเคม็เน่ืองจากมีการทาํนาเกลือในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงดว้ย  

 2) ทรัพยากรนํ้า  อาํเภอโนนสูงมีทรัพยากรนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี  

- ลาํนํ้ ามูลเป็นเส้นแบ่งเขตของอาํเภอโนนสูงกบัอาํเภอจกัราช และอาํเภอโนนสูงกบั

อาํเภอพิมายบางส่วน ตาํบลท่ีไดรั้บประโยชน์จากลาํนํ้ ามูล ไดแ้ก่ ตาํบลโตนด ตาํบลลาํมูล ตาํบลดอนชมพ ู

และตาํบลธารปราสาทบางส่วน  

- ลาํห้วยเชียงไกร ไหลผ่านอาํเภอโนนไทย เขา้เขตอาํเภอโนนสูง ผ่านตาํบลจนัอดั 6 

หมู่บา้น ตาํบลด่านคลา้ 7 หมู่บา้น ตาํบลโนนสูง 3 หมู่บา้น ตาํบลหลุมขา้ว 5 หมู่บา้น และตาํบลดอนชมพู 5 

หมู่บา้น รวม 26 หมู่บา้น 

- ลาํห้วยตะกลึงไหลผา่นตาํบลด่านคลา้ 3 หมู่บา้น ตาํบลลาํคอหงษ์ 2 หมู่บา้น และ

ตาํบลหลุมขา้ว 3 หมู่บา้น รวม 8 หมู่บา้น 

- ลาํห้วยธารปราสาท ไหลผา่นตาํบลขามเฒ่า 4 หมู่บา้น ตาํบลมะค่า 1 หมู่บา้น ตาํบล

หลุมขา้ว 3 หมู่บา้น และตาํบลธารปราสาท 7 หมู่บา้น รวม 15 หมู่บา้น  

3) ทรัพยากรป่าไม ้ อาํเภอโนนสูงไม่มีพื้นท่ีป่าไมข้นาดใหญ่ แต่ว่ามีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

ระดบัชุมชนกระจายอยูใ่นพื้นท่ีแต่วา่พื้นท่ีไม่กวา้งมากนกั เป็นการดูแลรักษาไวเ้พื่อประโยชน์เป็นแหล่ง

อาหารตามธรรมชาติ   

 3.6.11 ด้านการเมือง 

ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ทางการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี ดงัน้ี 

ก.ระดบัชาติ ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีพรรคการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี

อาํเภอโนนสูงและมีการแข่งขนักนัสูงในการเลือกตั้งทุกคร้ัง แมจ้ะมีนกัการเมืองระดบัประเทศช่ือดงัอยู่

ในพื้นท่ี แต่วา่ไม่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยูใ่นพื้นท่ี  

ข.ระดบัทอ้งถ่ิน  ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีการขบัเคล่ือนทางการเมืองในระดบั

ทอ้งถ่ิน มีการแข่งขนักนัสูงเพื่อเขา้ไปสู่อาํนาจการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของผูน้าํทางการเมืองระดบั

ทอ้งถ่ิน และบางคร้ังก็อยูใ่นกลุ่มหรือไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัการเมืองระดบัชาติดว้ย  

ค. การเมืองภาคประชาชน ในพื้นท่ีมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนท่ีรวมตวักนั

ทาํงานการเมืองภาคพลเมืองอยู่บา้ง และทาํงานขบัเคล่ือนประเด็นทางดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มเป็น

หลกั และทาํงานร่วมกบัภาคีภายนอกดว้ย  
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3.6.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การปกครอง  

การจดัระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี คือโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ 

สถานีตาํรวจภูธร สถานีตาํรวจทางหลวง สํานกังานท่ีดิน สํานกังานสรรพากร สํานกังานสัสดี สํานกังาน

เกษตร สาํนกังานพฒันาชุมชน สาํนกังานศึกษาธิการ และสาํนกังานประถมศึกษา  

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมี 2 แห่งคือ สํานักงาน0สหกรณ์

การเกษตร0 และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขโนนสูง 

4) การบริหารราชการส่วนท ้องถิ่น อาํ เภอโนนสูงมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวดั ในพื้นท่ีอําเภอโนนสูงมีศูนย์ประสานงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อาํเภอโนนสูง และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 13 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโตนด 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบิง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลธารปราสาท องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลุมขา้ว  

องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตาํบลมะค่า องค์การบริหารส่วนตาํบลจนัอดั 

องค์การบริหารส่วนตาํบลพลสงคราม องค์การบริหารส่วนตาํบลขามเฒ่า องค์การบริหารส่วนตาํบล

ลาํคอหงส์  องค์การบริหารส่วนตาํบลด่านคลา้ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองปราสาท และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลลาํมูล  

ค. เทศบาล อาํเภอโนนสูงมี เทศบาลตาํบล จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบล

โนนสูง เทศบาลตาํบลใหม่ เทศบาลตาํบลธารปราสาท เทศบาลตาํบลดอนหวาย และเทศบาลตาํบลมะค่า  

5) การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอโนนสูงไดมี้การแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 16 ตาํบล 207 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่204 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอโนนสูง 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลโนนสูง 13 ชุมชนโนนหมนั ชุมชนโนนสูง ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ชุมชนดอนแตว้ 

-โนนนา -โนนสมบูรณ์ ชุมชนแสนสุข ชุมชนบา้นเพิ่ม ชุมชนบวั 1 ชุมชนบวั 

2 ชุมชนบวั 3 ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า ชุมชนศาลตาปู่  ชุมชนสวนผกั และ

ชุมชนตลาดใหม่  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%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&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%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&action=edit&redlink=1
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ตารางที ่204 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลใหม่ 16 บา้นหวัถนน บา้นส่ีเหล่ียม บา้นหนองโสน บา้นเพราม บา้นดอนม่วง บา้น

จนัดุม บา้นท่าระแวก บา้นใหม่ บา้นถนนถัว่ (ม.9) บา้นถนนถัว่ (ม.10) บา้น

เกรา บา้นใหม่ (ม.12) บา้นดอนมนั บา้นหนองโสนพฒันา  

บา้นใหม่ดอนเปลา้ และบา้นเกราพฒันา 

ตาํบลโตนด 12 บา้นสะเดาเอน บา้นด่านทองหลาง บา้นด่านเกวยีน บา้นหนองงูเหลือม บา้น

โตนดเก่า บา้นโตนด บา้นด่านโตนด บา้นทุ่งมน บา้นขาม บา้นโนนด่าน 

บา้นใหม่สะเดาเอน และบา้นไผสี่ทอง 

ตาํบลบิง 12 บา้นเพชร บา้นขามชัง่โค บา้นสาํโรง บา้นบุ บา้นขามโนนสันติ บา้นบิง บา้น

กระสัง บา้นหญา้ปลอก บา้นดอนขวาง บา้นขนานดี บา้นบิงมิตรภาพ และ

บา้นบิงพฒันา 

ตาํบลดอนชมพ ู 13 บา้นดอนชมพ ูบา้นส้ม บา้นมะระ บา้นสระพรวน บา้นดอนรี บา้นเมืองที 

บา้นเปลาะปลอ บา้นศรีสุข บา้นดอนตะแบง บา้นดอนชมพพูฒันา บา้นจอก 

บา้นมิตรภาพ และบา้นแสนสุข  

ตาํบลธาร

ปราสาท 

19 บา้นสาํโรง บา้นตลาดแค บา้นวงัม่วง บา้นตะขบ บา้นใหม่เกษมใต ้บา้น 

หญา้คาใต ้บา้นปราสาทใต ้บา้นปราสาทเหนือ บา้นหญา้คาเหนือ บา้น

สระแทด บา้นดอนหวายส่ีเหล่ียม บา้นสามแยกตลาดแค บา้นใหม่เกษมเหนือ  

บา้นหวัทาํนบ บา้นตลาดแคตะวนัออก บา้นง้ิวตะแบก บา้นธารปราสาท บา้น

ดอนยาง และบา้นหนองแหนพฒันา 

ตาํบลจนัอดั 8 บา้นสาํโรง บา้นจนัอดั บา้นเหล่า บา้นโคง้กระชาย บา้นด่านติง บา้นดอน 

บา้นใหม่ และบา้นโคง้กระพี้  

ตาํบลหลุ่มขา้ว 17 บา้นหลุมขา้ว บา้นขาคีม บา้นสระจนัทร์ บา้นท่ากระสัง บา้นหว้ยนอ้ย บา้น

กอก บา้นดงพลอง บา้นไพล บา้นท่ากระทุ่ม บา้นใหม่หนองบวั บา้นซาด 

บา้นเพิก บา้นโกรกขาม บา้นไพลพฒันา บา้นหลุมขา้วพฒันา  

บา้นดงพลองพฒันา และบา้นโนนตะโก 

ตาํบลมะค่า 14 บา้นโนนดินทราย บา้ยหว้ยใหญ่ บา้นหนองมา้ บา้นดอนม่วง บา้นถัว่แปบ 

บา้นพลจลก (ม.7) บา้นนพลจลก (ม.8) บา้นหนองแจง บา้นง้ิวหนองปรือ 

บา้นหนองตะไก ้บา้นเด่ินเห็ดหิน บา้นมะเกลือ บา้นหวับึง  

และบา้นหนองมา้ใหม่ 
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ตารางที ่204 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ตาํบลพล

สงคราม 

15 บา้นสระเพลง บา้นพลสงคราม บา้นโคกเปราะหอม บา้นเสลา บา้นหญา้คา 

บา้นหนองหวัแรด บา้นมะรุม บา้นดอนแฝก บา้นหนองนา บา้นโนนวดั บา้น

ดอนมนักระซาก บา้นหนองสรวง บา้นดอนมะเหล่ือม บา้นดอนบุตา และ

บา้นดอนแฝกพฒันา 

ตาํบลขามเฒ่า 15 บา้นหนองห่าง บา้นไพ บา้นขามเฒ่า บา้นหนองพลอง บา้นกลึง บา้นเกรียม 

บา้นสระพระ บา้นสาํโรง บา้นดอนเพกา บา้นโนนกระถิน บา้นหนองสะแก 

บา้นถนนหกั บา้นโนนพฒันา บา้นโนนกลาง และบา้นหนองพลองพฒันา 

ตาํบลด่านคลา้ 14 บา้นด่าน บา้นบุ (ม.2) บา้นบุ (ม.3) บา้นหนองหลกัร้อย บา้นหวับึง บา้น

หนองสะแก บา้นคอนนอ้ย บา้นหนองหวา้ บา้นด่านคนคบ บา้นดอนไร่ บา้น

หนองกระทุ่ม บา้นโนนนอ้ย บา้นโคกเกร่ินร่มเยน็ และบา้นหนองแมว 

ตาํบลลาํคอ

หงษ ์

12 บา้นโนนพรม บา้นสะพาน บา้นคอหงษ ์บา้นโนนสะพาน บา้นดอนผวา 

บา้นโนนลาว บา้นหนองเครือชุด บา้นกระถิน บา้นโนนบ่อ บา้นโนนกราด 

บา้นดอนพรหมสร และบา้นหนองเครือฃุดพฒันา  

ตาํบลเมือง

ปราสาท 

13 บา้นเมืองที บา้นโนนตะกัว่ บา้นหนองออ้ บา้นโคง้มะกอก บา้นโนนคราม 

บา้นคลา้ บา้นปราสาท บา้นโนนตากลาง บา้นดอนทา้ว บา้นกระเพรา บา้น

โนนพฒันา บา้นดอนหนาด และบา้นคลา้เก่า  

ตาํบลดอน

หวาย 

7 บา้นดอนหวาย (ม.1) บา้นดอนหวาย (ม.2)บา้นหนองหวาย บา้นหนอง

ตะครอง บา้นโนนมะกอก บา้นหนองบง และบา้นดอนตะแบง 

ตาํบลลาํมูล 7 บา้นป่ารัง บา้นโนนทอง บา้นมะค่า บา้นนาราด บา้นนาราดพฒันา บา้น

หนองโจด และบา้นโนนมนัเทศ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอโนนสูง (2554) 

 3.6.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอ 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 64 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นกัธุรกิจ และ หน่วยราชการ

ต่าง ๆผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอดงัน้ี  

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่205 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนสูง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ 

- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

เน่ืองจาก มีรถไฟวิง่ผา่น และมีเส้นทางการ

คมนาคมท่ีมีถนนมิตรภาพหนองคายผา่นและ

มีถนนเช่ือมต่อทุกตาํบล ทุกหมู่บา้น  

- เป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีทาํการเกษตรมาก  

- มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีของ

อํา เภออย่างต่อเน่ืองด้วยงบประมาณของ

ทอ้งถ่ิน 

ก. ด้านกายภาพ 

- เป็นพื้นท่ีดินเคม็ นํ้าเคม็ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อ

การทาํการเกษตรในพื้นท่ี 

- แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เน่ืองจาก

ขาดแหล่งกกัเก็บนํ้า และขาดการบริหาร

จดัการนํ้าท่ีดี  

- ประชาชนโดยส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวัใน

การเดินทางมากกวา่การใชป้ระโยชน์จาก

รถไฟสาธารณะ หรือรถโดยสารสาธารณะ 

- ถนนหนทางชาํรุดมากคมนาคมไม่สะดวก 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา

ตอนปลาย และโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นท่ี  

- มีเอกลักษณ์นามสกุลเดียวกัน (ลงท้ายด้วย

กลาง) ซ่ึงถือเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ิน  

- ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินยงัเป็น

ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ๆ  

- มีภาษาโคราชเป็น “ภาษาถ่ิน”(มีอตัลกัษ์)ของ

คนชุมชนทอ้งถ่ิน 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีภูมิปัญญาการทาํนา มี

วฒันธรรมชาวนา และมีการดาํรงรักษาวิถีชีวิต

การทาํนามาอยา่งต่อเน่ือง  

- มีภูมิปัญญาดา้นการรักษาแบบพื้นบา้นกระจาย

อยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

- มีแหล่งอารยธรรม 3,000 ปี ท่ีมีความสําคญั

ทางประวติัศาสตร์ของประเทศ 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- แมว้า่จะมีสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาอยูใ่น

พื้นท่ี แต่วา่ประชาชนมุ่งส่งบุตรหลานของ

ตนเองไปศึกษาต่อในเขตเมืองนครราชสีมา  

- ปัญหาครอบครัววา้เหว ่ขาดความอบอุ่น 

เน่ืองจากคนวยัทาํงานตอ้งเขา้ไปทาํงานในเมือง

ทิ้งไวแ้ต่เด็กกบัคนแก่อยูใ่นบา้นเพียงลาํพงั  

- เด็ก เยาวชน กลุ่มเส่ียง ขาดการดูแลอยา่งจริงจงั

จากครอบครัว ผูป้กครอง และโรงเรียน ทาํให้

เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาเด็กซ่ิง เด็กไม่เขา้เรียน และเด็กไม่

รับผดิชอบต่อครอบครัวและชุมชน 

- กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ไดรั้บการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  
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ตารางที ่205 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- เป็นอาํเภอท่ีทาํการเกษตรในรูปแบบท่ี

หลากหลาย รวมทั้งทาํการผลิตผลผลิตทางการ

เกษตรท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสาํปะหลงั 

ออ้ย และเป็นแหล่งขา้วหอมมะลิพนัธ์ุดีของ

จงัหวดันครราชสีมา 

- เกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายขา้วเป็นหลกั และ

รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายแรงงานใน

เมือง งานก่อสร้าง 

- มีสินคา้โอทอปของชุมชนในเขตอาํเภอโนนสูง

จาํนวนมาก 

- มีโรงสีขา้วอยูใ่นพื้นท่ีจาํนวนมากท่ีเป็นแหล่ง

การตลาดท่ีสาํคญัของการจาํหน่ายผลผลิตขา้ว

ของเกษตรกรในพื้นท่ี 

  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีเกษตรกร และครัวเรือนยากจนในพื้นท่ี

กระจายอยู่ในระดับตาํบลและเทศบาลท่ียงั

ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยา   

- เกษตรกรยงัมีการยึดถือวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม 

(ทาํนาอย่างเดียว) ยงัไม่มีปรับเปล่ียนให้เป็น

แบบพอเพียงเพื่อความอยูร่อด 

- ประชากรในพื้นท่ีมีรายได้ไม่มัน่คง (ทาํนา

คร้ังเดียวโดยอาศยันํ้ าฝน) ประชากรมีรายได้

หลกัจากการทาํนา และการขายแรงงานเป็น

หลกั 

- เกษตรกรขาดทกัษะในการประกอบอาชีพทาํ

นา (ทาํนาแบบดั้งเดิม) ตน้ทุนสูง ผลผลิตตํ่า  

- ไม่มีการแปรรูป (ทาํนาขายขา้วเปลือก) โรงสี

เป็นของนายทุนทาํให้เกษตรกรได้กาํไรจาก

การผลิตนอ้ย 

- ไม่มีการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์

ความรู้ และภูมิปัญญาท่ีมี เช่น การแปรรูป

ขา้วแต่ขาดการพฒันา 

- การผลิตสินคา้โอทอปสินคา้ภูมิปัญญา ไม่ได้

รับการพฒันาให้ครบเน่ืองจากยงัไม่สามารถ

ผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ 

- มี อุตสาหกรรมการทํานา เกลือ เ ป็นของ

นายทุนภายนอกไม่เกิดประโยชน์กบัชุมชน 

แต่สร้างผลกระทบต่อพื้นท่ีทางการเกษตร  

- ประชาชนในพื้นท่ีมีหน้ีสินสูง และยงัไม่มี

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ล ด ปั ญ ห า ห น้ี สิ น ข อ ง

ประชาชนในพื้นท่ี 
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ตารางที ่205 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- ประชาชนในบางพื้นท่ีของอาํเภอโนนสูงมี

ความต่ืนตวัทางการเมืองสูง และมีส่วนร่วมใน

การเลือกตั้ง  

- มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือก

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอโนนสูง 

- มีกลุ่มผูน้าํท่ีตั้งใจดี และมุ่งมัน่ทาํงานเพื่อ

ประชาชนในพื้นท่ีอยา่งจริงจงัอยูบ่า้ง 

- มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนท่ีทาํงานคู่ขนาน

กบัการเมืองทอ้งถ่ินในการจดัการปัญหาท่ี

เกิดข้ึนดว้ยตนเอง 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มี ค ว า ม แ ต ก แ ย ก แ ล ะ ค ว า ม ขัด แ ย้ง ท า ง

ผลประโยชน์และทางการเมืองท่ีเกิดจากการ

เลือกตั้ งท้องถ่ิน(เลือกตั้ งระบบเครือญาติ) 

รวมทั้ งความแตกแยกท่ีเ กิดจากการเมือง

ระดบัชาติ คือการแบ่งสีเส้ือต่าง ๆ  

- มีการเมืองแบบผกูขาด มีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง 

กรณีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น กาํนนั อบต. และ

ขา้ราชการในพื้นท่ีวางตวัไม่เป็นกลาง 

- องค์การตรวจสอบการเลือกตั้ งในพื้นท่ีไม่

เขม้แขง็พอท่ีจะทาํงานตรวจสอบ และไม่มีการ

ทาํงานกันอย่างจริงจังเน่ืองจากกลัวอิทธิพล

ของนกัการเมืองในพื้นท่ี  

- มีฐานการเมืองแบบจดัตั้ง (ใชเ้งิน และอาํนาจ) 

ในการกาํหนดใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้ง 

-  ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจ

เร่ืองการเมืองการปกครอง ทาํให้ประชาชนไม่

เห็นความสาํคญัและเขา้ไปมีส่วนร่วมนอ้ย  

- ผูน้าํไม่มีความรู้ ไม่มีวสิัยทศัน์ในการพฒันา 

- การทาํงานของด้านการปกครอง (นายอาํเภอ 

กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน) และการพัฒนาท้องถ่ิน 

(เทศบาล อบต.) มีความขดัแยง้กนั ทาํให้ไม่

สามารถทาํงานพฒันาพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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ตารางที ่205 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- มีประเพณีทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ไหวต้าปู่  เรียกขวญั

ขา้ว ลงแขกเก่ียวขา้ว การแห่นางแมว และพิธี

แรกนาขวญั ท่ีมีการสืบทอดกนัมาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

-  มีประเพณีสากล ไดแ้ก่ ประเพณีปีใหม่ วนั

สงกรานต ์งานบวช งานแต่ง ท่ีชาวบา้นให้

ความสาํคญัและมีส่วนร่วมและเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีงามต่อกนั 

- มีกิจกรรมงานวนัขา้ว คือกิจกรรมงานวนัขา้ว

พนัธ์ุหอมมะลิ ประจาํอาํเภอ และเป็นงานท่ีมี

ความสาํคญัต่อเกษตรกรในพื้นท่ี 

- มีแหล่งโบราณคดี ไดแ้ก่ แหล่งโบราณคดีบา้น

ปราสาท  กู่ปรางค ์ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนั

สาํคญัของพื้นท่ีดว้ย 

- มีกิจกรรมร้องรําทาํเพลงของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

การรําโทนโนนสูง บา้นหลุมขา้ว เพลงโคราช 

บา้นพะไล มีวงมโหรี  ป่ีพาทย ์หมอทาํขวญั

นาค ลิเกโนนสูง บา้นใหม่กรอ 

- มีวดัในพระพุทธศาสนาจาํนวน 101 วดั และ

ประชาชนใหค้วามเคารพนบัถือ มีส่วนร่วมใน

การพฒันาวดัมาอยา่งต่อเน่ือง  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ประชาชนขาดองคค์วามรู้ และขาดการส่งเสริม

ประเพณีทอ้งถ่ิน  

- ประชาชนขาดการสร้างจิตสาํนึก และให้

ความสาํคญักิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ใน

ฐานะท่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ 

- คนในพื้นท่ีไม่ใหค้วามสาํคญั ไม่มีการยกยอ่ง

และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของทอ้งถ่ิน 

- ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เช่น แหล่งอารยธรรม 

3,000 ปี บา้นปราสาท ตาํบลธารปราสาท  และ    

กู่ปรางค ์บา้นปราสาท ตาํบลเมืองปราสาท 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่206 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนสูง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- รัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อ

การเกษตรโขง ชี มูล 

- มีหน่วยงานดา้นการเกษตรคอยช่วยเหลือดูแล

ใหค้าํแนะนาํเป็นท่ีปรึกษา 

- นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยใหเ้กิดการ

ปรับเปล่ียนรักเกษตร 

- นโยบายการบริหารจดัการนํ้าดว้ยระบบ

ชลประทาน ระบบท่อ 

- โครงการพฒันาลุ่มนํ้าของ อ.บ.จ.นครราชสีมา 

- การบงัคบัใชก้ฏหมายในการควบคุมการขนส่ง

ท่ีบรรทุกเกินนํ้าหนกั 

ก.ด้านกายภาพ 

- การเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศทาํใหเ้กิด

ภยัธรรมชาติ ฝนแลง้ นํ้าท่วม  

- ผลกระทบจากการทาํนาเกลือ และเหมืองแร่

เกลือหินของนายทุนทั้งในและนอกพื้นท่ีท่ี

ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของดินเคม็ท่ี

ยากต่อการควบคุม 

- การใหค้วามสาํคญัแหล่งโบราณคดีโนนสูง 

 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- นโยบายของรัฐท่ีสนบัสนุนทางดา้นการเรียน

และการดูแลผูด้ว้ยโอกาส เช่น การเรียนฟรี 15 ปี  

- นโยบายรัฐท่ีสนบัสนุนใหมี้เงินกองทุนของ

หมู่บา้น พฒันากองทุนหมู่บา้น กองทุนอยูดี่มีสุข 

- นโยบายอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี

วถีิโคราช ของ อบจ.นครราชสีมา 

- นโยบายส่งเสริมประเพณีงานบุญปลอดเหลา้ 

ของคณะสงฆจ์งัหวดันครราชสีมา  

- อบจ.นครราชสีมานโยบายการสร้างสมานฉนัท ์

และนโยบายปฏิรูปประเทศไทย 

- การสร้างมาตรฐานของสถานศึกษาและการสร้าง

จิตสาํนึกในการร่วมพฒันาสถานศึกษาประจาํ

ทอ้งถ่ิน(ชุมชน) 

 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- มีอบายมุข การพนนั (หวย) สุรา ส่ิงเสพติด ใน

พื้นท่ีกระจายโดยทัว่ไป 

- มีการรับเอาวฒันธรรมใหม่เขา้ไปใชใ้นพื้นท่ี

มากข้ึนและไม่มีการสืบทอดคุณค่าทาง

วฒันธรรมเดิมทาํใหค้นในพื้นท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรมเส่ือมถอยลง 

- อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติและความเจริญ

ทางเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อเด็ก เยาวชน เช่น 

ตั้งครรภก่์อนแต่ง มีบุตรก่อนวยัอนัควร การแต่ง

กายไม่เหมาะสม ใชภ้าษาไมไ่พเราะ การยกพวก

ตีกนั ยาเสพติด และการเล่นเกม 
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ตารางที ่206 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอโนนสูง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- นโยบายประกนัรายได ้

- นโยบายการพฒันาทกัษะอาชีพเกษตรกรรรม 

- นโยบายแปรรูปสินคา้การเกษตร 

- นโยบายพฒันาสินคา้โอทอปขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

- นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (นาเกลือ) 

- นโยบายพกัชาํระหน้ี ลดดอกเบ้ีย  

- นโยบายพฒันาสายพนัธ์ุขา้วพื้นเมือง และ

สนบัสนุนเมล็ดขา้วพนัธ์ุดีของรัฐบาล 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม 

- ราคาตน้ทุนในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 

เมล็ดพนัธ์ุ มีราคาสูงข้ึน  

- ราคาสินคา้เกษตรในตลาดมีความผนัผวนสูง 

- รัฐอนุญาตใหมี้โรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไป

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีโดยท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วม 

และส่งผลกระทบต่อสภาวะทางแรงงานภาค

การเกษตร 

- คู่แข่งทางการตลาดของสินคา้โอทอปมีจาํนวน

มากข้ึน 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- นโยบายการตา้นทานการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง มี

กฏหมายลงโทษนกัการเมืองท่ีซ้ือเสียง และ

ใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

- โครงการพฒันาการเมืองภาคพลเมือง โดย

สถาบนัพฒันาการเมือง 

- โครงการพฒันาพฒันาศกัยภาพผูน้าํ ของ

ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดบัจงัหวดัและ

ระดบัประเทศ 

- มีการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทย 

(ปฏิรูปการเมือง) โดยเครือข่ายภาคพลเมือง

ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ  

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการเปล่ียนแปลงผูน้าํในพื้นท่ีบ่อยและผูน้าํท่ี

ไดม้านั้นไม่มีสาํนึก ไม่มีจิตวิญญาณในการ

ทาํงานพฒันา 

- การคอรัปชัน่ระดบัประเทศท่ีมีผลต่อการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

- สังคมโดยทัว่ไปเห็นวา่กระบวนการคอรัปชัน่

เป็นเร่ืองปกติ จึงทาํใหย้ากกบัการรวมกลุ่มเพื่อ

ทาํงานในการจดัการกระบวนการทุจริต หรือ

การบริหารงานท่ีไม่โปร่งใส 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- นโยบายส่งเสริมวฒันธรรมตามประเพณีโดย 

อบจ.นครราชสีมา 

- นโยบายส่งเสริมประเพณีงานบุญปลอดเหลา้

ของคณะสงฆ ์และ อบจ.นครราชสีมา 

- นโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาสินคา้โอทอปของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ส่ือสารมวลชนท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึก

คิด และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เช่น ละคร ข่าว 

และอ่ืน ๆ 
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3.6.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอโนนสูง ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  

รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมีขอ้เสนอแนะ

ใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี  

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เนน้เร่ืองการจดัการกบั

ปัญหาดินเค็มและนํ้ าเค็ม เน่ืองจากในพื้นท่ีอาํเภอโนนสูงมีการทาํนาเกลือจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการ

แพร่กระจายดินเค็มและทาํให้ส่งผลกระทบต่อการทาํการเกษตร รวมทั้งการจดัการนํ้ าในพื้นท่ีให้

เหมาะสมและใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด  

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจดัการปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนท่ีอยูใ่นชุมชน 

ท่ีมีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและชาํรุดก่อนกาํหนด โดยให้มีการติดตามตรวจสอบการทาํงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหมี้การดาํเนินการพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการแกปั้ญหาทางสังคม ลดปัญหาเด็กในพื้นท่ีเขา้ไปเรียนในเขต

เมืองนครราชสีมาไดม้ากข้ึน และทาํให้เด็กไดอ้ยูใ่กลผู้ป้กครองดว้ย และเป็นการพฒันาคุณภาพและเพิ่ม

ความเขม้แข็งให้สถาบนัครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมอ่ืน เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชนติดยา ตั้งครรภ์

ก่อนวยัอนัควร ไม่สนใจเรียน ปัญหาเด็กติดเกม ติดเพื่อน ซ่ิง เล่นการพนนั รวมทั้งลดปัญหาความเส่ือม

ถอยของศีลธรรมและคุณธรรมของคนในพื้นท่ี ท่ีสาํคญัจะเป็นการเพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัสมาชิกใน

ครอบครัว  

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาความยากจนในพื้นท่ี โดยการเพิ่ม

ศกัยภาพทางดา้นอาชีพให้กบัประชากรในพื้นท่ีและเพิ่มโอกาสในการแสวงหารูปแบบการสร้างอาชีพ

ใหม่ ท่ีเนน้การใชท้รัพยากรในพื้นท่ี รวมทั้งการลดตน้ทุนการผลิตรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต 

ดว้ยการพฒันารูปแบบการแปรรูปท่ีง่าย ลงทุนนอ้ย ชุมชนดูแลกนัเองได ้รวมทั้งปรับรูปแบบในการผลิต

ทางดา้นการเกษตรใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน และพฒันาตลาดสินคา้โอทอปใหมี้เครือข่ายท่ีมากข้ึน  

  ประเด็นท่ี 5 ประเด็นทางดา้นการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้การเมือง

ภาคพลเมือง โดยการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดบัชุมชน ต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ทาํ

ใหป้ระชาชนเห็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองใหม้ากข้ึน  

ประเด็นท่ี 6 ประเด็น ทางศิลปะ วฒันธรรม ความเช่ือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น

คุณค่าของวฒันธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของชุมชน โดยการทาํการศึกษาและจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ จดั

กิจกรรมทางประเพณีท่ีเป็นการยึดหลกัคุณค่าอย่างจริงจงั ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ทัว่ถึง และให้

เด็กเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม  


