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3.9 อําเภอคง
3.9.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอคงแยกพื้นที่มาจากอําเภอบัวใหญ่ ประกาศชื่ อเป็ นกิ่งอําเภอเมื่อปี พ.ศ. 2481 ใช้
ชื่อทางราชการว่า “กิ่งอําเภอกุดรัง” ได้ยกฐานะเป็ นอําเภอเมื่อปี พ.ศ. 2490 อําเภอคงเป็ นชื่อที่ใช้เรี ยก
ตําบลที่ ต้ งั ที่ว่าการอําเภอคง คื อตําบลเมื องคง นามตําบลนี้ ต้ งั ตามชื่ อหมู่บา้ นเก่ าแก่ หมู่บา้ นหนึ่ งชื่ อ
บ้านเมืองคง ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกสุ ดของตําบลเมืองคง ต่อมาได้แบ่งการปกครองตําบลใหม่เพื่อ
ความสะดวกในการปกครอง หมู่บา้ นเมืองคง ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตําบลเมืองคงต้องไปขึ้น
ในเขตตําบลคูขาด ซึ่ งเป็ นตําบลที่ต้งั ใหม่แต่ชื่อเก่ายังใช้ชื่อ “ตําบลเมืองคง”
3.9.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อํา เภอคง ตั้ง อยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของจัง หวัด นครราชสี ม า ระยะห่ า งจากตัว จัง หวัด
นครราชสี มาโดยทางรถยนต์ 79 กิโลเมตร และทางรถไฟ 69 กิโลเมตร อําเภอคงมีเนื้ อที่ 668.14 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 417,587.5 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอบัวใหญ่ และอําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสี ม า ทิ ศ ใต้ติ ด ต่ อ กับ อํา เภอโนนสู ง และอํา เภอขามสะแกแสง จัง หวัด นครราชสี ม า ทิ ศ
ตะวันออกติดต่อกับอําเภอพิมาย และอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอ
พระทองคํา จังหวัดนครราชสี มา และอําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3.9.3 ลักษณะทางภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอคง โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นลักษณะลาดเทจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกของอําเภอ และเป็ นพื้นที่ดอนสลับนา เป็ นที่ราบลุ่มบริ เวณลําสะแทด ซึ่ งอยู่
ทางทิศตะวันออกของอําเภอ ส่ วนใหญ่เป็ นที่นา พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ด้านทิศตะวันตกของอําเภอมี
สภาพดินเป็ นลักษณะดินร่ วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ มีความเค็มระดับปานกลาง
และมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร
สภาพอากาศตลอดทั้งปี มี ลกั ษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ ม มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
7

7

3.9.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอคงโดยส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ปศุสัตว์ ทําการประมง รองลงมาคือการ
ประกอบอาชีพเป็ นลูกจ้างบริ ษทั ธุ รกิจส่ วนตัว และรับจ้างทัว่ ไป
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ตารางที่ 249 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอคง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
982
1,288
นักเรี ยน
5,732
5,556
นักศึกษา
442
530
ทํานา
10,811
11,695
ทําไร่
74
56
ทําสวน
6
10
ประมง
3
0
ปศุสัตว์
434
457
รับราชการ
28
7
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
87
82
พนักงานบริ ษทั
3,403
3,056
รับจ้างทัว่ ไป
478
902
ค้าขาย
74
73
ธุรกิจส่ วนตัว
1,163
1,428
อื่นๆ
983
1,228
รวมทั้งสิ้ น
24,700
26,368

รวม (คน)
2,270
11,288
972
22,506
130
16
3
891
35
169
6,459
1,380
147
2,591
2,211
51,068

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าประชากรในพื้นที่อาํ เภอคงมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่จาํ นวน 57,433.51 บาท
ต่อคนต่อปี โดยเทศบาลตําบลเมืองคงมีรายได้เฉลี่ยสู งสุ ดจํานวน 94,245.25 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา
คือ ตําบลหนองบัวมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 64,568.30 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ เทศบาลตําบลเทพาลัย มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 46,249.91 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 250 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอคง
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี
1
เมืองคง
56,480.34
2
คูขาด
56,957.87
3
เทพาลัย
57,675.65
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ตารางที่ 250 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอคง (ต่อ)
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี
4
ตาจัน่
47,445.94
5
บ้านปรางค์
54,308.18
6
หนองมะนาว
60,041.67
7
หนองบัว
64,568.30
8
โนนเต็ง
52,054.04
9
ดอนใหญ่
57,589.64
10
ขามสมบูรณ์
61,835.52
11
ทต.เมืองคง
94,245.25
12
ทต.เทพาลัย
46,249.91
เฉลีย่ รายได้ ต่อตนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
57,433.51
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอคง (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอคง มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 1,679,575,859 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวมจํานวน 609,066,896 บาท
ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิ ต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่ า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 251 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอคง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
89,357,410
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
89,357,410
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
108,282,081
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
108,282,081

347

ตารางที่ 251 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอคง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
94,343,299
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
94,343,299
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
309,989,186
ค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
309,989,186
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
66,387,737
จํานวนรวม
66,387,737
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
196,805,310
จําเป็ น
จํานวนรวม
196,805,310
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
92,244,492
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
92,244,492
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกี่ ย วกั บ เสื้ อผ้ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
46,539,325
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
46,539,325
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,744,561
จํานวนรวม
24,744,561
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
27,476,383
จํานวนรวม
27,476,383
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
81,367,155
จํานวนรวม
81,367,155
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ตารางที่ 251 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอคง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า การเดิ นทาง (ค่ า นํ้า มันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
262,839,017
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
262,839,017
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
46,738,012
จํานวนรวม
46,738,012
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
74,688,166
จํานวนรวม
74,688,166
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
37,791,121
จํานวนรวม
37,791,121
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,134,688
จํานวนรวม
12,134,688
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
14,188,295
จํานวนรวม
14,188,295
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
83,758,533
จํานวนรวม
83,758,533
รวมทั้งหมด
1,669,674,771
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงินออม ข้อมูลจากบัญชี ครัวเรื อน พบว่าประชาชนในพื้นที่อาํ เภอคงมีหนี้ สิน
จํานวน 7,780.42 บาทต่อคนต่อปี และเงิ นออมจํานวน 5,987.81 บาทต่อคนต่อปี และจากข้อมูลของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอคงประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรใน
พื้นที่อาํ เภอคงมีหนี้ สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 713.7 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กูไ้ ปใช้ในการ
ประกอบอาชีพจํานวน 577 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาการศึกษารวมกันประมาณ
53 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 83.7 ล้านบาท
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5) กลุ่มองค์กร ดังนี้
ก. กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอคง มีกลุ่มประเภท
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 252 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอคง
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
16,934 ออมทรัพย์เพื่อเป็ นทุน
จํานวน 138 กลุ่ม
หมุนเวียนในกลุ่ม
กองทุนหมู่บา้ น 156 กองทุน 11,365 การบริ หารเงินทุน
หมุนเวียน
กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน
90 พัฒนาอาชีพให้กบั
ประชาชนในพื้นที่
กลุ่มอาสาสมัครป้ องกันภัย
90 ดูแลความปลอดภัยในชีวิต
ฝ่ ายพลเรื อน
และทรัพย์ของประชาชน
กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บา้ น
150 พัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรี
อําเภอ

ชื่อประธานกลุ่ม
นางจงกล สี สุพรรณ
นายไพศาล เทพมง
นางสมนึก ธรรมมาภร
นายดี จันทร์ชนะแส
นางประกายฝน เนาวรังสี

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคง (2553)

ดังนี้

ข. กลุ่มอาชี พที่พฒั นาผลิตภัณฑ์เป็ นหนึ่ งผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบล (โอทอป) ในพื้นที่อาํ เภอคงมี

ตารางที่ 253 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอคง
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มทอผ้าฝ้ ายบ้านหนองหว้า
นางทองไผ่ ภักดีนอก
กลุ่มทอเสื่ อกก
นางทวี เหมี่ยงสัน
กลุ่มแปรรู ปนํ้าพริ กบ้านหนองบง
นางละมัย บุญนอก
กลุ่มศิลปประดิษฐ์จากใบลาน
คุณสมชาย เกนอก
กลุ่มผลิตภัณฑ์หมอนสม๊อก
นายบุญช่วย คงนอก
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
นายประกายฝน เนาวรัตน์
กลุ่มแปรรู ปกล้วย
นางสําอาง หวังชุ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพัฒนา คุณทองคํา ภักดีแก้
กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้าบ้านหมัน
นายไพศาล เทพมงคล
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระหลวง
นางพิน ผาสุ ข
2

2

2

2

2

2

2

2

2

ทีอ่ ยู่
1/2 หมู่ 12 ต.คูขาด
107 หมู่ 16 ต.ตาจัน่
7 หมู่ 12 ต.เมืองคง
4 หมู่ 1 ต.เทพาลัย
134 หมู่ 2 ต.เทพาลัย
21 หมู่ 1 ต.ดอนใหญ่
92/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว
17 หมู่ 12 ต.ขามสมบูรณ์
161 หมู่ 1 ต.หนองมะนาว
5 หมู่ 3 ต.ขามสมบูรณ์

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอคง (2554)
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3.9.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอคง มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 18,677 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 81,086 คน เป็ นชายจํานวน 40,084 คน เป็ นหญิงจํานวน 41,002 คน มีรายละเอียดเป็ นราย
ตําบลดังนี้
ตารางที่ 254 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอคง
ลําดับ

ตําบล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เทศบาลตําบลเมืองคง
ตําบลเมืองคง
ตําบลคูขาด
เทศบาลตําบลเทพาลัย
ตําบลเทพาลัย
ตําบลตาจัน่
ตําบลบ้านปรางค์
ตําบลหนองมะนาว
ตําบลหนองบัว
ตําบลโนนเต็ง
ตําบลดอนใหญ่
ตําบลขามสมบูรณ์
รวม

จํานวนประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน) รวม (คน)
1,123
1,220
2,343
5,096
5,293
9,129
4,953
5,100
10,382
1,418
1,506
2,924
3,205
3,308
6,605
3,998
4,049
8,128
4,545
4,690
9,482
4,173
4,016
8,371
3,723
3,787
7,698
3,401
3,560
7,013
2,461
2,490
5,012
1,988
1,983
3,970
40,084
41,002
81,086

จํานวน
ครัวเรือน
771
2,279
2,161
669
1,420
1,833
2,350
1,892
1,705
1,566
1,113
918
18,677

ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอคง ณ เดือน กันยายน 2554

จากการสํา รวจจํา นวนประชากรที่ อาศัย อยู่จริ ง ณ วันสํา รวจ จํา แนกตามช่ วงอายุ ผลการ
จัดเก็บข้อมูลจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอคงมีประชากรจําแนกตามช่วง
อายุ ดังนี้
ตารางที่ 255 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอคง
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
น้อยกว่า 1 ปี
1–2
3–5
6 – 11

ชาย (คน)
176
535
1,044
2,415

เพศ

หญิง (คน)
159
536
983
2,299

รวม (คน)
335
1,071
2,027
4,714
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ตารางที่ 255 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอคง (ต่อ)
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
12 – 14
1,472
15 – 17
1,422
18 – 25
2,183
26 – 49
7,044
50 – 60
3,517
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3,907
รวมทั้งหมด
23,715

หญิง (คน)
1,266
1,299
2,007
7,820
3,914
4,845
25,128

รวม (คน)
2,738
2,721
4,190
14,864
7,431
8,752
48,843

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

2 ) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอคง ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 256 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอคง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
616
688
ตํ่ากว่า ป.4
2,295
2,440
ป.4-6
12,434
13,937
ม.ศ. 1-3
155
145
ม.1-3
3,245
2,667
ม.ศ.4-5
95
75
ม.4-6
1,929
2,077
ปวช.
339
203
ปวส.
356
260
ปริ ญญาตรี
684
1,016
ปริ ญญาโท
48
41
ปริ ญญาเอก
1
3
อื่นๆไม่ระบุ
1,545
1,576
รวม
23,715
25,128

รวม (คน)
1,304
4,699
26,371
300
5,921
170
4,006
542
616
1,700
89
4
3,121
48,843

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอคง (2554)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจากการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ มีอยู่ในทะเบียนบ้ านได้
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ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอคงมีโรงเรี ยนจํานวน 23 แห่ ง มีครู จาํ นวนทั้งหมด 502
คน มีนกั เรี ยนจํานวน 8,546 คน โดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 17 คน
ตารางที่ 257 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอคง
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน
จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
หนองบัว
9
69
1,029
โนนเต็ง
5
46
760
ดอนใหญ่
4
30
489
ขามสมบูรณ์
3
29
401
เทศบาลตําบลเมืองคง
1
80
2,100
เทศบาลตําบลเทพาลัย
1
16
304
รวม
23
270
5,083
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอคง (2554)

ค. การศึกษาอื่น ๆ อําเภอคงมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ง และมีศูนย์บริ การระดับตําบล
จํานวน 10 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครู อาสาจํานวน 11 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 2,207 คน มีที่อ่าน
หนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 10 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานการบริ การด้านการสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอคงมีโรงพยาบาลประจําอําเภอ
1 แห่ง ขนาด 60 เตียง มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนตําบลกระจายอยูใ่ นทุกตําบล จํานวน 11 แห่ง
ตารางที่ 258 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอคง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
11
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
1

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอคง (2554)
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ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข อําเภอคงมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุ ขจํานวนดังนี้
ตารางที่ 259 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอคง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
4
20,272
ทันตแพทย์
4
20,272
ทันตาภิบาล
4
20,272
เภสัชกร
4
20,271
พยาบาลวิชาชีพ
42
1,931
สาธารณสุ ขอําเภอ
654
124
นักวิชาการสาธารณสุ ข
5
16,217
เจ้าพนักงานธุ รการ
3
27,029
บุคลากรสาธารณสุ ขประจําสถานีอนามัย
22
3,686
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,204
67
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคง (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาํ เภอคงมีโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งมี
จํานวนผูป้ ่ วยเมื่อเทียบอัตราส่ วนกับจํานวนประชากรหนึ่งแสนคนคนดังนี้
ตารางที่ 260 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอคง
ลําดับ
โรค
1
โรคระบบทางเดินหายใจ
2
โรคระบบย่อยอาหาร
3
โรคระบบไหลเวียน ดูดซึ ม
4
โรคระบบต่อมไร้ โภชนาการ การเผาผลาญ
5
โรคระบบกล้ามเนื้อและสมอง
6
อาการและผลการตรวจห้องปฏิบตั ิการผิดปกติ
7
โรคการติดเชื้อและปาราสิ ต
8
โรคภาวะทางจิตและพฤติกรรม
9
โรคระบบผิวหนังและเนื้อเยือ่
10 โรคระบบสื บพันธุ์
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคง (2554)

อัตราผู้ป่วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
61.75
11.70
57.60
9.54
4.00
3.76
9.15
38.96
23.65
47.92
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ค. อั ต ร า ก า รเ ป ลี่ ย น แป ล ง ข อ งจํ า น ว น ป ระ ช า ก ร ข้ อ มู ล จ าก ก ร ม ก าร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทย พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอคง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลง
ของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 261 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอคง
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
81,128
2550
80,996
- 0.16
2551
81,173
0.22
2552
81,200
0.03
2553
81,298
0.12
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่อาํ เภอคง ด้านการป้ องกัน ในพื้นที่อาํ เภอคงมี
การจัดระบบการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอคง
1 แห่ง และ อาสาสมัครที่เป็ นตํารวจบ้านประจําอยูใ่ นทุกตําบล
ส่ วนด้า นการปราบปราม อํา เภอคงได้มี ก ารปราบปรามผูก้ ระทําความผิดอย่า งจริ ง จัง และ
ต่อเนื่อง โดยมีสถิติขอ้ มูลคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ ดังนี้
ตารางที่ 262 แสดงการเกิดคดีความในพื้นที่อาํ เภอคงปี พ.ศ.2553
คดี
คดีอาญา
การจราจร

จํานวนคดี
368
21

ที่ มา: สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอคง (2554)

5) ด้านศาสนา ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99.80 ศาสนาอื่นๆ
ประมาณร้อยละ 0.20 มีวดั ที่มีพระอุโบสถจํานวน 10 วัด สํานักสงฆ์จาํ นวน 35 แห่ ง ที่พกั สงฆ์จาํ นวน
40 แห่ง มีจาํ นวนพระสงฆ์จาํ นวน 472 รู ป สามเณรจํานวน 24 รู ป ศิษย์วดั จํานวน 9 คน มีโบสถ์คริ สต์
จํานวน 1 แห่ง
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอคงมีภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน
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- ด้านความเชื่อ ได้แก่ นายสุ ข พุทธายะ อยูบ่ า้ นห้วยน้อย ตําบลเมืองคง เป็ นปราชญ์
ที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา นายนิรันดร์ ด้วงนอก อยูบ่ า้ นหนองม่วง ตําบลหนองมะนาว เป็ น
ครู แต่วา่ มีความสามารถด้านการประกอบพิธีกรรมงานพิธีความเชื่อต่าง ๆ
- ด้านดนตรี ไทย เช่ น นายใหญ่ วิเศษพลกรัง อยู่บา้ นคงสามัคคี ตําบลเมืองคง เป็ น
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาการแสดงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีนายทะนง ชาญนอก อยูบ่ า้ นกุดรัง ตําบลเมืองคง
นายจําลอง รอดด่าน อยูบ่ า้ นสนวนพัฒนา ตําบลตาจัน่ มีความสามารถด้านเพลงโคราช
- ด้านการเกษตร เช่น นายบัว บุญจัด อยูบ่ า้ นโนนสมบูรณ์ ตําบลหนองบัว เป็ นหมอ
ดินมีความรู ้เกี่ยวกับการปรับสภาพดิน
- ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น นายเสาร์ บัวนอก อยูบ่ า้ นคงสามัคคี ตําบลเมืองคง มี
ความสามารถในการนวดรักษา รักษากระดูกหักด้วยนํ้ามัน และอื่น ๆ
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอคง มีหลายอย่างตามเทศกาล เช่น งานแห่เทียน
พรรษา งานประเพณี สงกรานต์ งานประเพณี ลอยกระทง งานฉลองศาลเจ้าปู่ เมืองคง เป็ นต้น
นอกจากนี้ มีงานประเพณี ประจําปี ของอําเภอคงที่จดั โดยส่ วนราชการในพื้นที่ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ พื้นที่ออกกําลังของประชาชนในพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ใช้สนามกีฬา
โรงเรี ยน และในแต่ละท้องถิ่นมีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บา้ นเพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ
3.9.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอคงมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 386,787 ไร่ ครัวเรื อนเกษตรกร
จํานวน 12,557 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 263 แสดงพืชเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรื อนที่ปลูก พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอคง
พืน้ ทีป่ ลูก
ผลผลิตโดยเฉลีย่
ลําดับที่ พืชเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรือนทีปลูก
(ไร่ )
(ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
2,258
90,293
200.65
2
มันสําปะหลัง
1,379
27,582
515,878
3
อ้อย
1,117
17,665
28,631.50
4
ข้าวโพด
50
215
1,200.00
5
ไม้ผล
100
326
38.34
6
ยางพารา
12
311
ยังไม่ได้ผลผลิต
7
อื่นๆ
2,677
784
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอคง (2554)
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2) ด้านปศุสัตว์ จากข้อมูลปศุสัตว์ของอําเภอคงประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่มีเกษตรกรที่
ทําปศุสัตว์ที่แตกต่างหลากหลายดังนี้
ตารางที่ 264 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอคง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
26,635
2
กระบือ
7,703
3
สุ กร
2,095
4
เป็ ดเนื้ อ
12,605
5
เป็ ดไข่
2,350
6
ไก่พ้นื เมือง
299,910
7
ไก่เนื้อ
126,400
8
ไก่ไข่
290,357

จํานวนครัวเรือน
2,220
1,540
420
84
30
2,100
1,231
187

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอคง (2553)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553
พบว่าอําเภอคงมี การทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 96.3 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 265 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอคง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ(ตันต่ อปี )
1
ปลาช่อน
10
2
ปลาดุก
25.80
3
ปลาตะเพียน
12
4
ปลานิล
18.00
5
ปลาทับทิม
30.50
รวม
96.3
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.9.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมอํา เภอคงมี โรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ไ ด้รับ อนุ ญาต
ดําเนินการและประกอบการ จํานวน 17 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้ดงั นี้
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ตารางที่ 266 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอคง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
อุตสาหกรรมผ้า
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมโลหะ

จํานวน (แห่ ง)
2
1
1
3
3
1
4
1
1

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

3.9.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอคงมีการประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคารสาขาในพื้นที่อาํ เภอคงมีอยู่ จํานวน 3 แห่ ง ดังนี้ ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ จํานวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จํากัด
- ร้านอาหารจํานวน 4 แห่ง
- สถานธนานุบาลจํานวน 1 แห่ง
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รถจักรยานจํานวน 24 แห่ง
- ร้านจําหน่ายแก๊สหุงต้มจํานวน 3 แห่ง
- ร้านจําหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจํานวน 4 แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้าจํานวน 5 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจํานวน 5 แห่ง
- ร้านเสริ มสวยและร้านตัดผม 2 แห่ง
- ร้านจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรจํานวน 2 แห่ง
- ร้านขายของชําทัว่ ไปจํานวน 338 แห่ง
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวน 2 แห่ง
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2) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอคงมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ปรางค์บา้ นปรางค์
ตําบลบ้านปรางค์ เป็ นปรางค์ขอมสร้างด้วยศิลาแลง องค์เดียวโดด ๆ มีอายุใกล้เคียงกับปรางค์ประธาน
ของปราสาทหิ น พิ ม าย คื อประมาณครึ่ งแรกของพุท ธศตวรรษที่ 17 ลัก ษณะปรางค์ส่ วนบนชํา รุ ด
คงเหลือตัวเรื อนธาตุกบั ส่ วนบนอีกหนึ่งชั้น เมื่อเทียบกับปรางค์ขอมที่อื่นจัดว่ามีสภาพดี
3

3.9.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอคงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอจังหวัด
รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียดทั้งที่เป็ นทางหลวงแผ่นดินและถนนเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ
- ถนน รพช. สายบ้านดอนเต็ง - โคกเสี่ ยว
- ถนนเจนจบทิศ บ้านวัด – ประทาย
- ถนน รพช. สายบ้านโนนเต็ง - ห้วยทราย
- ทางหลวงจังหวัด สายเมืองคง - บ้านวัด
- ถนน รพช. สายบ้านหมัน - ดอนกลาง
- ทางหลวงจังหวัด สายเมืองคง - บ้านเหลื่อม
- ถนน รพช. สายหนองพลวง - สระสี่ เหลี่ยม
- ทางหลวงจังหวัด สายเมืองคง - ขามสะแกแสง - ถนน รพช. สายโนนปอแดง - หนองบัว
- ถนน รพช. สายบ้านดอนเต็ง - ดอนรี
- ถนนโยธาธิการ สายเมืองคง - ดอนใหญ่
- ถนน รพช สายบ้านเมืองคง - คงสามัคคี
- ถนนโยธาธิ การ สายเมืองคง - บัวใหญ่
- ถนน รพช. สายบ้านโจด - โคกพะงาด
- ถนน โยธาธิ การ สายปอปิ ด - บัวใหญ่
- ถนน รพช. สายบ้านหัวแหลม - บุหญ้าคาใต้
- ถนน โยธาธิ การ สายปอปิ ด - บ้านงิ้ว
- สําหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตําบล หมู่บา้ น เป็ นสภาพถนนลูกรังทั้งหมดจํานวน 4 สาย
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอคงมี โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 45แห่ง ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ง มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บา้ นในพื้นที่อาํ เภอ
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอคงมีการการประปาส่ วนภูมิภาค จํานวน 2 แห่ง ซึ่ งประชากรที่
ใช้น้ าํ ส่ วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล ส่ วนในระดับหมู่บา้ นและตําบลนั้น มี ระบบประปากระจายอยู่ใน
พื้ นที่ โดยองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บล แต่ไ ม่ ส ามารถดํา เนิ นการให้ครอบคลุ ม ได้ทุ ก หมู่ บ ้า น ดัง นั้น
ปั จจุบนั พื้นที่อาํ เภอคงยังขาดระบบนํ้าประปาหมู่บา้ นอีกจํานวนมาก
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่ อาํ เภอคงมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
ตารางที่ 267 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอคง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ

451
219

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอคง (2554)

ในฤดูแล้ ง

374
121

ทั้งหมด

451
0

ในฤดูแล้ ง

374
0

2554

ทั้งหมด

12
168

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

12
89
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5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอคง มี สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง ประชากรใน
พื้นที่มีไฟฟ้ าใช้ครอบคลุ มทุกหมู่บา้ นแต่ยงั ไม่ครบทุกหลังคาเรื อน ปั จจุบนั หลายหมู่บา้ นอยู่ระหว่าง
การขอขยายเขตการไฟฟ้ าอยู่
3.9.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ
และมีความเค็มระดับปานกลาง การเก็บกักนํ้าอยูใ่ นระดับปานกลางคุณภาพดินมีความสมบูรณ์ต่าํ ยังคง
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพต่อไป ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนกออกส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นหลัก การปรับปรุ งคุณภาพดิน ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลักคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอคงมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
- ลํานํ้าสะเเทด (เขตแดนระหว่างอําเภอคง อําเภอพิมาย และอําเภอโนนแดง)
- อ่างเก็บนํ้าห้วยตะคร้อ ซึ่ งมีปริ มาณความจุ 8,520,00 ลูกบาศก์เมตร ส่ วนมาก
ใช้น้ าํ ในการเกษตรกรรมโดยอาศัยนํ้าจากสระหนอง บ่อนํ้าตื้น บ่อบาดาล และนํ้าฝน
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอคง มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สาํ คัญ 2 แห่ง ดังนี้
- ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าโคกหลวง ขนาดพื้นที่ 153,155 ไร่ ซึ่ งมีส ภาพเป็ นป่ า
เสื่ อมโทรม มีการเข้าทํากินในพื้นที่ และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเป็ นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เมื่อวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2539)
- ป่ าสงวนแห่ งชาติโครงการรถไฟเมืองคง และป่ าบัวใหญ่ขนาดพื้นที่ 10,010
ไร่ ซึ่ งมีสภาพเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม มีการเข้าทํากินหมดแล้ว
3.9.11 ด้ านการเมือง
ในพื้นที่อาํ เภอคงมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ ดังนี้
1) ระดับชาติ ในพื้นที่อาํ เภอคง พรรคการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่จาํ นวน 4
พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรครวมใจไทยชาติพฒั นา พรรคประชาธิ ปัตย์ และพรรค
ภูมิใจไทย ในพื้นที่ไม่มีสาขาพรรคการเมือง
2) ระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอคง การแข่งขันทางการเมืองระดับท้องถิ่ นไม่มีความ
รุ นแรงมากนัก แต่ในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับก็มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงของประชาชนในพื้นที่ การ
ซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงแต่ละครั้งใช้เงิ นประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนบาท และผูบ้ ริ หารที่เข้าไปทํางานใน
ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่ นก็มีหลายลักษณะ ทั้งที่เป็ นผูน้ าํ ที่ดี มุ่งพัฒนาชุ มชนทั้งคุณภาพชีวิตและ
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โครงสร้ างพื้นฐาน ในขณะเดี ยวกันก็มีผนู้ าํ ที่ยงั ไม่เข้าใจบทบาทการทํางานของตนเองว่าจะต้องทํา
อะไร ผูน้ าํ ไม่สามารถบริ หารจัดการท้องถิ่นได้ ทําให้การพัฒนาเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็ น
หลัก
3) การเมื องภาคพลเมื อง ในพื้ นที่ อาํ เภอคงมี ก ระบวนการทางการเมื องของภาค
ประชาชนที่เข้มแข็ง ทํางานเป็ นทีมและเป็ นเครื อข่าย นอกจากจะเป็ นเครื อข่ายระดับอําเภอแล้วยังมี
เครื อข่ายข้ามอําเภอ และข้ามจังหวัดด้วย
3.9.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัด ระเบี ย บการปกครองในเขตพื้ น ที่ อ ํา เภอคง จํา แนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอคงหน่วยงานราชการส่ วนกลางตั้งอยู่
ในพื้นที่ คือ โรงพยาบาลประจําอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ และสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่อาํ เภอคง คือ ที่ทาํ การไปรษณี ยแ์ ละโทรเลขจํานวน
1 แห่ง
4) การบริ หารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอคงมี ก ารบริ หารราชการส่ ว นท้องถิ่ น 3
รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่อาํ เภอคงมีศูนย์ประสานงานองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในพื้นที่
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล มี สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อําเภอคง และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองคง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลคูขาด องค์การบริ หารส่ วนตําบลเทพาลัย องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาจัน่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านปรางค์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองมะนาว องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองบัว องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนเต็ง องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนใหญ่ และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขามสมบูรณ์
ค. เทศบาล ในอําเภอคงมีเทศบาลตําบล จํานวน 2 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลตําบล
เมืองคง และเทศบาลตําบลเทพาลัย
5) การปกครองท้องที่ อําเภอคงได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 10 ตําบล 156 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 268 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอคง
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
ตําบล
หมู่บ้าน
เมืองคง
18 บ้านห้วยน้อย บ้านโคกเพ็ก บ้านหนองสรวง บ้านโนนตาล บ้านหนองเสากี่
บ้านโนนวัด บ้านตะคร้อ บ้านกุดรัง บ้านโนนพิมาน บ้านดอนดู่ บ้านโนนสู ง
บ้านคงสามัคคี บ้านหนองบง บ้านโกรกตะไก้ บ้านหนองสมอ บ้านผาสุ ก บ้าน
น้อยสมบูรณ์ และบ้านตะคร้อสามัคคี
คูขา
21 บ้านปอปิ ด บ้านเมืองคง บ้านคูขาด บ้านโนนแดง บ้านหนองหว้า บ้านดอนยาง
บ้านน้อย บ้านหนองหนาด บ้านโคกเสี่ ยว บ้านงิ้ว บ้านโคกเพ็ด บ้านหนองหว้า
บ้านเหล่า บ้านวังยาว บ้านดอนเต็ง บ้านสนวน บ้านคงถาวร บ้านโนนตาแก้ว
บ้านโนนทัน บ้านโนนไร่ และบ้านโนนตาลพัฒนา
เทพาลัย
17 บ้านบุตาํ แย บ้านคอนเมือง บ้านโคกแปะ บ้านกระถิน บ้านดอนคูณพัฒนา
บ้านตะคร้อ บ้านหนองพรานปาน บ้านหนองบัวโคก บ้านดอนวัว บ้านวัด
บ้านถนนนงคลาน บ้านดอนทะบวง บ้านสระปทุม บ้านโคกสง่า
บ้านตะคร้อมิตรภาพ บ้านใหญ่สามัคคี และบ้านน้อยพัฒนา
ตาจัน่
18 บ้านบุสนวนใน บ้านตาจัน่ นอก บ้านโคกตะพาบ บ้านตะโกโคก บ้านตาชู
บ้านหนองบัวทุ่ง บ้านหัวแหลม บ้านบุสนวนนอก บ้านตะโกทุ่ง บ้านบุหญ้าคา
บ้านตาจัน่ ใน บ้านโนนพลกรัง บ้านงิ้วพัฒนา บ้านโนนตาล บ้านโนนทราย
บ้านหนองตายา บ้านทุง้ แหลมทอง และบ้านบุสงวนพัฒนา
บ้าน
18 บ้านปรางค์ บ้านประคํา บ้านดอนทะแยง บ้านหนองสําโรง บ้านทับมะขาม
ปรางค์
บ้านดอนถัว่ แปบ บ้านตะโก บ้านหนองปรื อ บ้านโพธิ์ ทอง บ้านตะโกน้อย
บ้านดอนเข็ม บ้านห้วยลึก บ้านปรางค์ทอง บ้านปรางค์นคร บ้านดอนสามัคคี
บ้านดอนตะหนิ น บ้านโพธิ์ งาม และบ้านโนนวัด
หนอง
16 บ้านหมัน บ้านหนองม่วง บ้านดอนกลาง บ้านโจด บ้านเก่าคร้อ บ้านห้วยทราย
มะนาว
บ้านตลุกนํ้าขาว บ้านหนองมะนาว บ้านตลุกม่วง บ้านหนองอ้ายจ้อน บ้าน
หนองชุมแสง บ้านหนองม่วง 2 บ้านใหม่เจริ ญศรี บ้านหนองจิกพัฒนา
บ้านหิ นร่ อง และบ้านหนองโสน
หนองบัว
16 บ้านโนนปอแดง บ้านตากิ่ม บ้านห้วยไห บ้านหนองสะแก บ้านท่าใหญ่ บ้าน
หนองแวง บ้านหนองบัว บ้านหนองขาม บ้านหนองหญ้าขาว บ้านบะดาวเรื อง
บ้านตลุกม่วง บ้านหนองพลวง บ้านหนองโสน บ้านโนนสะอาด
บ้านหนองสะแกงาม และบ้านโนนสมบูรณ์
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ตารางที่ 268 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอคง (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หนอง
12 บ้านโนนเต็ง บ้านหนองกก บ้านทองหลาง บ้านหนองอ้ายอูก
โนนเต็ง
บ้านตลุกสาหร่ าย บ้านหนองกระทุ่มเตียน บ้านโนนไร่ พฒั นา บ้านดอนสามัคคี
บ้านโนนทอง บ้านโคกน้อยพัฒนา บ้านใหม่บวั ทอง และบ้านหนองบัวกระจาย
ดอนใหญ่
7
บ้านดอนใหญ่ บ้านศรี นิมิตร บ้านดอนน้อย บ้านหนองแขม บ้านไทรโยง บ้าน
สี่ เหลี่ยม และบ้านโนนมะเกลือ
ขาม
13 บ้านขาม บ้านโคกพะงาด บ้านสระหลวง บ้านโจด บ้านโนนสี ฟัน
สมบูรณ์
บ้านตะหนอด บ้านมะค่า บ้านบุ่งตะครอง บ้านโกรกพัฒนา บ้านใหม่สามัคคี
บ้านหนองสะเดา บ้านพะงาดเหนื อ และบ้านหนองสะแก
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอคง (2554)

3.9.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอคง
จากการจัดการประชุ มเตรี ยมความพร้อม เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2554 และมีการจัดเวทีระดมสมองจากองค์กรภาคีที่เกี่ ยวข้องระดับอําเภอเมื่อ วันที่ 5
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผูเ้ ข้าร่ วมเวที จาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 62 คน ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ ครู กศน.
จํานวน 10 คน ผูแ้ ทนจากสหกรณ์ คงจํา นวน 2 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจํานวน 5 คน
พัฒนาการอําเภอคงและผูแ้ ทน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนจํานวน 2 คน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อตัวแทน
จํานวน 12 คน ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 10 คน อาสาสมัครเกษตรกร สภาเกษตร เกษตรกรจํานวน 9 คน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นจํานวน 7 คน ผูแ้ ทนชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านจํานวน 4 คน ผู ้
พิการจํานวน 1 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพอําเภอคง ได้ดงั นี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและ
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาและมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอคงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 269วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอคง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- อํา เภอคงมี ถ นนสายมิ ต รภาพผ่ า นสามารถ - มีถนนในชุ มชนขาดการดูแล เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ติ ด ต่ อ หลายจัง หวัด ทํา ให้ มี ก ารคมนาคมที่
อาจทํา ให้เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ
สะดวกสบาย และมีความคล่องตัวสู ง
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
- มี ท างรถไฟผ่ า น มี ร ถโดยสารประจํา ทาง - ไม่มีรถบริ การสาธารณะ เช่น รถโดยสารเชื่ อม
จากหมู่บา้ นไปในตัวอําเภอ ทําให้การเดินทาง
สะดวกในการเดินทางและการขนส่ ง
- มีแหล่ งทรัพยากรทางธรรมชาติ และที่มนุ ษย์ ภายในอําเภอค่อนข้างลําบาก
สร้ า งขึ้ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ มี อ่ า งเก็ บ นํ้า ที่ - สัญลักษณ์ บ อกทางยัง ไม่ ค รบถ้วน ไม่ชัดเจน
ทําให้เกิดความสับสนในการใช้เส้นทางจราจร
สามารถกักเก็บนํ้าได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ อ่างเก็บ
นํ้าบ้านหมัน และมีป่าชุ มชนที่ตาํ บลดอนใหญ่ - ขาดการวางผัง เมื อ ง เช่ น การจัด การนํ้า การ
จัดการป่ าไม้ ปัญหาดินเค็ม การบุกรุ กป่ าชุ มชน
และตําบลเมืองคง
เพื่อทําการเกษตร
- ไม่มีการบริ หารจัดการขยะที่ยงั่ ยืน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- เป็ นอําเภอที่มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอก - ระบบการศึ ก ษายัง ล้ม เหลว เด็ ก นัก เรี ย นบาง
ระบบอยูใ่ นทุกตําบล
กลุ่ มอ่านหนังสื อไม่ออก เด็กหนี เรี ยน ทิ้งการ
เรี ยน ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมากจากคุณภาพของครู
- มี สถานพยาบาลไว้บริ การประชาชนในพื้นที่
อย่ า งครอบคลุ ม เนื่ อ งจากมี โ รงพยาบาล ด้วย ที่ไม่มีเวลาในการดูแลนักเรี ยน
ส่ ง เสริ มสุ ขภาพตํา บลทุ ก ตํา บล รวมทั้ ง มี - ครอบครั วมี ค วามอ่อนแอลง ไม่ส ามารถดู แล
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น มีชมรมออก เด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ
กําลังกายทุกตําบล มีการจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ - เยาวชนจับกลุ่มดื่มสุ รา วัยรุ่ นหญิงตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันสมควร เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด
และผูพ้ ิการ
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายทั้งด้านศิลปะ - ไม่ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น สู่
ดนตรี ความเชื่ อ ประเพณี ด้านการเกษตร ด้าน
เยาวชน
หัตถกรรม
- ประชาชนบางกลุ่ ม ไม่ ต ระหนัก ต่ อ การดู แ ล
- เป็ นชุ มชนชนบทที่ มี ค วามเอื้ อเฟื้ อเกื้ อกูล กัน สุ ขภาพตนเอง และยังมี การใช้สารเคมีในการ
และอยูก่ นั แบบพี่นอ้ ง
ทําการเกษตรจํานวนมากขึ้น
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ตารางที่ 269 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอคง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี ห มู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง - ไม่ มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ใ น
วัฒนธรรม ได้แก่ การท่องเที่ ยวหมู่บา้ นทอผ้า
อํา เภอเพื่อรองรั บ แรงงานในพื้ นที่ ท าํ ให้ว ยั
ไหม การท่องเที่ยวทางโบราณสถาน
แรงงานในพื้นที่ละทิ้งการอยู่ในพื้นที่เข้าไป
- มีแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิ จที่ หลากหลาย ได้แก่
ทํางานในเมืองใหญ่
ข้า วหอมมะลิ ปลู ก อ้อ ย ปลู ก มัน สํา ปะหลัง - ต้น ทุ น ในการผลิ ต ผลผลิ ต ทางการเกษตร
สู งขึ้น
เป็ นแหล่งผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ชวนชมเพื่อ
- เกษตรกรยัง ทํา การเกษตรแบบเดิ ม ยัง ไม่ มี
จําหน่าย
การนํา เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรั บ ใช้ใ น
- มีสินค้าโอทอป ในพื้นที่ที่หลากหลายประเภท
พื้นที่ของตนเอง
ที่ ใ ช้จ ากวัส ดุ จ ากธรรมชาติ เช่ น กลุ่ ม หมวก
คาวบอย ลอดช่ องอบแห้ ง กลุ่ ม ดอกไม้ - เกษตรกรมี ห นี้ สิ น สู ง เนื่ อ งจากการลงทุ น
ประดิษฐ์ การแปรรู ปอาหาร และอื่น ๆ
ทางด้านการเกษตรและบริ หารจัดการไม่เป็ น
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีผนู้ าํ ที่มีคุณธรรม เป็ นกลาง มีความสามัคคีไม่ - ประชาชนในพื้นที่มี การซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ย งใน
แบ่งแยก ไม่แบ่งพรรคไม่แบ่งพวก
การเลือกตั้งทุกระดับ และมีความเข้มข้นมาก
ขึ้น
- มี นัก การเมื อ งทั้ง ระดับ ประเทศ และระดับ
ท้องถิ่ น อยู่ในพื้นที่ ที่สามารถนําเสนอปั ญหา - ผูน้ าํ หมู่บา้ นชุมชน บางแห่งเกิดความแตกแยก
ความต้องการของท้องถิ่นกับส่ วนกลาง
ทํ า ใ ห้ ชุ ม ช น ข า ด โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง
- มีผนู้ าํ ที่มีความเข้มแข็งตั้งใจทํางานเพื่อชุ มชน
งบประมาณ
และสังคมอย่างแท้จริ งอยูจ่ าํ นวนมาก
- ประชาชนในพื้นที่ ข าดความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการเมื องการปกครอง และทําให้ไม่ เห็ น
- ประชาชนในพื้ น ที่ เ ริ่ มมี ค วามตื่ น ตั ว ทาง
ความสําคัญของการบริ หารทางด้านการเมือง
การเมืองมากขึ้น
- มีกลุ่มองค์กรการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ที่ - มีการเลือกตั้งบ่อยทําให้กลุ่มองค์กรในชุ มชน
ขาดความต่อเนื่องในการทํางานพัฒนาพื้นที่
ทํา งานเชื่ อ มกับ ภาคี เครื อ ข่า ยระหว่า งอํา เภอ
- นักการเมืองทุกระดับเห็นแก่พวกพ้องไม่เห็น
และระดับจังหวัดนครราชสี มา
แก่ประชาชน
- ผูน้ าํ ชุ มชน นักการเมืองท้องถิ่น มีความรู้น้อย
ทํา ให้ข าดการพัฒ นาในทุ ก ๆ ด้า นและผูน้ ํา
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประชาชน

365

ตารางที่ 269 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอคง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีองค์ป รางค์ ที่ เป็ นโบราณสถานคู่ก ับคนบ้า น - ประชาชนยังงมงายเรื่ องโชคลาง มีการเล่นหวย
ปรางค์ รวมทั้งมีพระเกจิอาจารย์หลวงปู่ คงเป็ นที่
การพนัน ขูดต้นไม้
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอําเภอคง
- ยัง ขาดการให้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ ง คุ ณ ธรรม
- มี ภู มิ ปั ญญาทางด้ า นศิ ล ปิ นพื้ น บ้ า นที่ เ ป็ น
จริ ยธรรม ในการเรี ยนการสอน
ตัว อย่ า งที่ ดี ข องชาวอํา เภอคง รวมทั้ง มี ก าร - ขาดการสื บทอดทางภู มิ ปั ญญาชาวบ้ า น
สื บสานประเพณี อย่างต่อเนื่ อง เช่น การรดนํ้าดํา
เนื่องจากการยึดติดและความเชื่อ
หัวผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในวันสงกรานต์
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอคงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 270 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอคง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มีโครงการของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคในการ - งบประมาณน้อ ย ประชาชนขาดความรู้ เ รื่ อ ง
ขยายเขตไฟฟ้ าเพื่อการเกษตร
กฎหมายและความเสี ยสละ ( การเวนคืนที่ดิน )
- มี โ ครงการรณรงค์ป ลู ก ป่ าบนหลัง คาโคราช - เกิ ดภัยธรรมชาติ ( ฝนแล้ง ภัยนํ้า ท่วม ) ที่ เกิ ด
เป็ นโครงการที่นาํ เสนอโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด บ่อยขึ้นทําให้ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้
นครราชสี มา
ล่วงหน้า
- มี น โยบายของนายกองค์ ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มาให้มีการขุดบ่อกักเก็บนํ้า
ในพื้นที่การเกษตร
- การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของรั ฐ บาล
ส่ ว นกลาง และองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา
- กฎหมายสิ่ งแวดล้อมเกี่ ยวกับของเสี ยมลภาวะ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
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ตารางที่ 270 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอคง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- นโยบายเรี ยนฟรี 12 ปี เต็ม เป็ นโอกาสให้คน - เกิ ดการเหลื่ อมลํ้า ในการพัฒนาชุ มชน ที่ เกิ ด
จนในพื้ น ที่ ไ ด้มี โอกาสเรี ย นหนัง สื อ มากขึ้ น จากความสามารถของผูน้ าํ ชุมชน
และเป็ นการลดภาระของผูป้ กครอง
- ยาเสพติดระบาดจากพื้นที่ ใกล้เคียง ทําให้ยาก
- รัฐบาลมีนโยบายตรวจสารปนเปื้ อนในอาหาร ต่อการควบคุม
ทุ ก ปี เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและคุ ณภาพ - งบประมาณในการลงทุนเพื่อการพัฒนาคนใน
พื้นที่มีน้อยกว่างบประมาณที่ลงมาเพื่อพัฒนา
การผลิตอาหารที่ปลอดภัย
- รั ฐ บาลมี ก ารมอบเกี ย รติ บ ั ต รให้ ป ราชญ์ โครงสร้างพื้นฐาน
ชาวบ้านเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการดําเนินงาน - โลกยุ ค โลกาภิ ว ตั น์ ท ํา ให้ มี ก ารลื่ น ไหลของ
ต่อไปและเป็ นกําลังใจในการชักจูงประชาชน วัฒนธรรมต่างถิ่นเข้าไปในพื้นที่มากขึ้น
ทัว่ ไปเพื่ อ เป็ นบุ ค คลตัว อย่า งในพื้ นที่ และมี
โครงการคุณธรรมนําไทย
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายจํา นํา ข้า ว และนโยบายบัตรเครดิ ต - ยังไม่มีนโยบายในการเรี ยกเก็บภาษีเกี่ยวกับ
ชาวนา
สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อ
- นโยบายพลังงานทดแทน ที่ เป็ นโอกาสให้
ประชาชนจะได้ ล ดการใช้ ส ารเคมี ท าง
ประชาชนในพื้นที่ได้พฒั นาพลังงานทางเลือก
การเกษตร
ขึ้นมาใช้มากขึ้น
- การเปิ ดการค้าเสรี และอาเซี ยนเป็ นหนึ่งเดียว
- รั ฐ บาลมี น โยบายการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
ปี พ.ศ. 2558 ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เจอกับ
สิ นค้ า โอทอป และยกระดั บ สิ นค้ า อย่ า ง
สภาวะการแข่ง ขันทางการตลาดที่ สู ง และ
ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การฝึ กอบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
เสี่ ยงต่อการขาดทุนสู ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า ทําให้สามารถนําสิ นค้า
ไปสู่ ตลาดระดับประเทศได้
- กองทุนสนับสนุ นจากรัฐบาลที่มีการกระจาย
งบประมาณสู่ ชุมชนในทุกด้าน
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ตารางที่ 270 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอคง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีการกระจายอํานาจมาสู่ ทอ้ งถิ่น เป็ นการเปิ ด - ปั ญ หาการคอรั ป ชั่น ในทุ ก ระดับ ทํา ให้ ก าร
โอกาสให้ ค นในท้อ งถิ่ น ได้มี ก ารปกครอง
พัฒนาไม่ลงไปถึ งประชาชนอย่างทัว่ ถึ งและ
เท่าเทียมกัน
ตนเอง
- มี อ งค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การเมื อ งภาค - มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารประเทศบ่อยทําให้
พลเมืองที่ทาํ งานขับเคลื่อนอย่างอิสระจํานวน
การดําเนินงานตามนโยบายไม่มีความต่อเนื่อง
มากขึ้น
- โครงสร้างทางการเมืองที่เป็ นแบบทุนนิยมทํา
ให้ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนา
- มี ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ที่ ส น ใ จ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิ ป ไตยทางตรง เช่ น สภาพั ฒ นา - การทํา งานที่ ไ ม่ เ คารพกติ ก าของสั ง คมใน
การเมือง ที่ทาํ เรื่ องประชาธิ ปไตยชุมชน
ระดับประเทศนําไปสู่ การเลียนแบบในระดับ
ท้องถิ่น
- ถึงจะมีการกระจายงบประมาณในทุกด้านดี
แต่ยงั ไม่เพียงพอและยังขาดการเข้าถึง
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- การเปิ ดอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดี ยว เป็ นโอกาสให้ - ปั จ จุ บั น อิ ท ธิ พ ล ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวัน
เด็กในพื้นที่ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเพื่อนบ้าน
จึงทําให้วฒั นธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
มากขึ้น
ประเพณี ลดน้อยถอยลง และขาดการสื บทอด
- การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยการพั ฒ นา
และถ่ายทอดวัฒนธรรม
โฮ มส เต ย์ เ ป็ น โอ ก าส ขอ งก าร เผ ย แ พ ร่
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี แ ละความเชื่ อ ของ
ท้องถิ่น
3.9.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่ างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอคง ที่ ประชุ มได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่ อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นในพื้ นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็ นคนของอนาคต
และจะต้องให้ความสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ วิธีคิดในการทํางานเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น และสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนผูกพันและรักท้องถิ่นให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการบริ หารจัดการท้องถิ่ นและรัฐอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารของรัฐในทุกระดับ และเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการทํางานทั้งในแง่การทํางานพัฒนาท้องถิ่ น การทํางานติดตามตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐ และอื่น ๆ
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาและการส่ งเสริ มอาชี พเพื่อเพิ่มรายได้โดยเน้นการ
พัฒนาอาชีพให้คนในพื้นที่ได้อยูใ่ นพื้นที่ ประชาชนมีรายได้อย่างสมํ่าเสมอ และลดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงาน
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาถนน แหล่งนํ้า
เพื่อการเกษตร เพื่อความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สินในการคมนาคมของประชากรในพื้นที่
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การบํารุ ง
ดิน การดูแลป่ าชุมชน การจัดการขยะ เพื่อลดปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพดินให้มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อการทําการเกษตรที่ดีและสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพด้วย
ประเด็นที่ 6 ประเด็นด้านวัฒนธรรมและฟื้ นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปะการแสดง
การใช้ภาษาถิ่น การจักสาน การทอผ้าไหม และอื่น ๆ เพื่อเป็ นการให้คุณค่าต่อภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และสื บทอดความรู ้สู่ลูกหลานในอนาคต

