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3.11 อําเภอขามสะแกแสง
3.11.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา เดิมเป็ นตําบลหนึ่ งในเขตการปกครองอําเภอ
โนนสู ง กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็ นกิ่งอําเภอเมื่อปี พ.ศ. 2511 และยกฐานะเป็ นอําเภอเมื่อปี
พ.ศ. 2516 นับเป็ นอําเภอที่ 19 ของจังหวัดนครราชสี มา จากจํานวน 32 อําเภอ อยู่ห่างจากจังหวัด
นครราชสี มา ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร
3.11.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอขามสะแกแสง มีพ้ืนที่ท้ งั หมดรวม 292.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 ตําบล
72 หมู่บา้ น 3 เทศบาล 14 ชุ มชน หลังคาเรื อนทั้งหมดจํานวน 10,108 หลังคาเรื อน โดยหมู่บา้ นดังกล่าว
เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) จํานวน 64 หมู่บา้ น
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนื อติดต่อกับอําเภอคง จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับ
อํา เภอโนนสู ง และโนนไทย จัง หวัด นครราชสี ม า ทิ ศ ตะวัน ออก ติ ด ต่ อ กับ อํา เภอโนนสู ง จัง หวัด
นครราชสี มา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
3.11.3 ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
อําเภอขามสะแกแสง ตั้งอยู่ในระดับความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ
ความสู ง 170 เมตร ถึง 210 เมตร จากการวัดพื้นที่ตามระดับเส้นความสู ง จะเห็นได้วา่ พื้นที่มีความลาดเท
จากด้านทิศเหนื อไปสู่ ทิศใต้ของอําเภอ ประกอบด้วยพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นทางทิศเหนื อของอําเภอ และ
พื้นที่ราบในตอนกลางถึงตอนใต้ของพื้นที่อาํ เภอ
ลักษณะภูมิอากาศ มีลกั ษณะภูมิอากาศแห้ง ความชื้ นของอากาศมีนอ้ ย ฤดูร้อน เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนถึงร้อนชื้ น ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาว และแห้งแล้งมีลม
กรรโชกแรง
3.11.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอขามสะแกแสง
โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ทําการปศุสัตว์
รองลงมาคือ การประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
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ตารางที่ 292 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอขามสะแกแสง
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
261
280
นักเรี ยน
2,259
2,128
นักศึกษา
152
154
ทํานา
5,089
5,268
ทําไร่
148
130
ทําสวน
19
24
ประมง
1
1
ปศุสัตว์
15
8
รับราชการ
161
122
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3
2
พนักงานบริ ษทั
13
12
รับจ้างทัว่ ไป
1,003
1,044
ค้าขาย
141
214
ธุรกิจส่ วนตัว
13
14
อื่นๆ
748
859
รวมทั้งสิ้ น
10,026
10,260

รวม (คน)
541
4,387
306
10,357
278
43
2
23
283
5
25
2,047
355
27
1,607
20,286

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

2) รายได้จากข้อมูลพบว่าพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยูท่ ี่ 51,311.08
บาทต่อคนต่อปี พื้นที่ ที่มีรายได้เฉลี่ ยสู งที่สุดคือ ตําบลขามสะแกแสงมีรายได้เฉลี่ ยจํานวน 57,230.87
บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลเมื องเกษตรมีรายได้เฉลี่ ยจํานวน 57,017.68 บาทต่อคนต่อปี และ
พื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลหนองหัวฟานมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 41,860.61 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 293 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอขามสะแกแสง
ลําดับที่
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
ขามสะแกแสง
57,230.87
2
ชีวกึ
48,650.66
3
พะงาด
51,006.52
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ตารางที่ 293 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
ลําดับที่
พืน้ ทีต่ ําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
4
เมืองนาท
49,409.04
5
โนนเมืองพัฒนา
50,939.27
6
หนองหัวฟาน
41,860.61
7
เมืองเกษตร
57,017.68
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
51,311.08
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอขามสะแกแสง (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 293,820,644 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และ
การพนั น ค่ า บุ ห รี่ เ หล้า ยาดอง และอื่ น ๆ ในขณะที่ ร ายจ่ า ยเพื่ อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต รวม จํา นวน
123,596,858 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน
ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 294 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอขามสะแกแสง
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
25,383,048
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
25,383,048
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
39,888,544
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
39,888,544
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
32,244,414
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
32,244,414
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
26,080,852
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
26,080,852
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ตารางที่ 294 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่ายอําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
22,722,922
จํานวนรวม
22,722,922
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
62,278,289
จําเป็ น
จํานวนรวม
62,278,289
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,535,122
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
16,535,122
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
13,967,756
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
13,967,756
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
5,524,286
จํานวนรวม
5,524,286
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
7,762,121
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
7,762,121
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
26,922,760
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
จํานวนรวม
26,922,760
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง(ค่านํ้ามันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,320,556
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
18,320,556
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
65,457,604
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
65,457,604
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
10,759,900
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
จํานวนรวม
10,759,900
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ตารางที่ 294 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,306,141
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
จํานวนรวม
11,306,141
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,510,191
จํานวนรวม
3,510,191
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,409,943
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
จํานวนรวม
3,409,943
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
25,273,053
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จํานวนรวม
25,273,053
รวมทั้งหมด
417,347,502
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงิ นออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
ประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีหนี้สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน
566.2 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 511 ล้านบาท กูเ้ พื่อพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ จํานวน 33.8 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบจํานวน 21.4 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก.องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง มีกลุ่ มประเภทกลุ่ มออม
ทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 295 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง
สมาชิก(คน)
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม
กองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชน 7,206 สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ประกอบ นายฉลอง ปลอดโคกสู ง
เมือง
อาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5,636 ส่ งเสริ มการออม สนับสนุน นายประคอง มิขนุ ทด
เงินทุนประกอบอาชีพ
องค์กรสตรี (คณะกรรมการ
865
กิ จกรรมสาธารณประโยชน์ นางกัลยา ดังกลาง
พัฒนาสตรี อาํ เภอ)
ส่ งเสริ มบทบาทสตรี
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ตารางที่ 295 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง (ต่อ)
สมาชิก(คน)
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข 1,009 กิ จกรรมสาธารณประโยชน์ นางอุไร ฝอยจอหอ
ประจําหมู่บา้ น
ส่ งเสริ มบทบาทสตรี
อําเภอขามสะแกแสง

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอขามสะแกแสง (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา มีดงั นี้
ตารางที่ 296 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรหนองไข่น้ าํ
นางสะอาด การรุ่ งเรื อง
กลุ่มอาชีพทําหมี่
นางสมศรี แจ่มกลาง
กลุ่มชุมชนเมืองเกษตร
นายพล ตากิ่มนอก
กลุ่มแปรรู ปพริ ก ขามสะแกแสง
นางทิม ปลัง่ กลาง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรขามสะแกแสง
นางสะอิ้ง สุ ขสมศรี
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านหนองโพธิ์
นางกฤติยา กฤษาชิด
กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า
นางจุฑามาศ ดาวเรื อง
กลุ่มทอผ้าพัฒนาบ้านดอนพะงาด
คุณสายทอง แต่กลาง
กลุ่มทําขนมและดอกไม้ประดิษฐ์
นางสุ ชาดา จุย้ สัย
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ทีอ่ ยู่
25 หมู่4 ต.พะงาด
41 หมู่ 3 ต.หนองหัวฟาน
62 หมู่ 3 ต.เมืองเกษตร
233 หมู่ 1 ต.ขามสะแกแสง
131 หมู่ 1 ต.ขามสะแกแสง
38/1 หมู่ 6 ต.ชีวกึ
266/1 หมู่ 4 ต.ขามสะแกแสง
60 หมู่ 5 ต.พะงาด
98 หมู่ 5 ต.พะงาด

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอขามสะแกแสง (2554)

3.11.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอขามสะแกแสงมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 8,379 ครั วเรื อน มี
ประชากรจํานวน 44,368 คน เป็ นชายจํานวน 21,913 คน เป็ นหญิงจํานวน 22,455 คน มีรายละเอียด
เป็ นรายตําบลดังนี้
ตารางที่ 297 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอขามสะแกแสง
จํานวนประชากร
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
1,795
ตําบลขามสะแกแสง
6,460
6,876
13,336
1,292
ตําบลชีวกึ
3,118
2,893
6,011
ตําบลพะงาด
1,233
1,976
2,404
4,380
1,145
ตําบลเมืองนาท
2,875
2,729
5,604
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ตารางที่ 297 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
จํานวนประชากร
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ตําบลโนนเมือง
1,032
2,387
2,315
4,702
ตําบลหนองหัวฟาน
837
2,844
2,916
5,760
1,045
ตําบลเมืองเกษตร
2,253
2,322
4,575
รวม
8,379
21,913
22,455
44,368
ที่ มา : สํานักทะเบียนอําเภอขามสะแกแสง (ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553)

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 จากการสํารวจ
จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอขามสะแกแสงมีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ
ดังนี้
ตารางที่ 298 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอขามสะแกแสง
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
61
66
1– 2
170
169
3–5
402
383
6 – 11
988
877
12 – 14
616
550
15 – 17
592
513
18 – 25
941
812
26 – 49
3,059
3,360
50 – 60
1,556
1,689
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
1,641
1,841
รวมทั้งหมด
10,026
10,260

รวม (คน)
127
339
785
1,865
1,166
1,105
1,753
6,419
3,245
3,482
20,286

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง ส่ วนใหญ่ จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4- ป.6 รองลงมาคือผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 299 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอขามสะแกแสง
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
381
530
ตํ่ากว่า ป.4
932
961
ป.4-6
5,671
6,030
ม.ศ. 1-3
38
17
ม.1-3
1,298
1,092
ม.ศ.4-5
13
16
ม.4-6
741
717
ปวช.
62
39
ปวส.
113
73
ปริ ญญาตรี
202
261
ปริ ญญาโท
10
9
ปริ ญญาเอก
1
1
อื่นๆไม่ระบุ
564
514
รวม
10,026
10,260

รวม (คน)
911
1,893
11,701
55
2,390
29
1,458
101
186
463
19
2
1,078
20,286

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอขามสะแกแสงมีโรงเรี ยนจํานวน 29 แห่ ง มีครู ท้ งั หมด
จํานวน 348 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 6,031 คนโดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 17 คน
ตารางที่ 300 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอขามสะแกแสง
ตําบล/เทศบาล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
ขามสะแกแสง
7
108
2,250
ชีวกึ
7
27
567
พะงาด
3
25
563
เมืองนาท
6
23
470
โนนเมือง
7
35
780
หนองหัวฟาน
6
53
1,130
เมืองเกษตร
5
12
271
รวม
41
283
6,031
ที่ มา : สํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครราสี มาเขต 5 (ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2553)
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ค. การศึ ก ษาอื่ น ๆ อํา เภอขามสะแกแสงมี ศูนย์บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นหรื อ
ศูนย์บริ การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง และมี
ศูนย์ประจําตําบลจํานวน 7 แห่ง มีบุคลากรสายสอนและครู อาสาจํานวน 12 คนมีนกั เรี ยนจํานวน 1,628
คน และมีหอ้ งสมุดประจําหมู่บา้ นจํานวน 7 แห่ง
3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก.สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ พบว่าอําเภอขามสะแกแสง
มีสถานที่สาํ หรับบริ การด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ดงั นี้
ตารางที่ 301 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอขามสะแกแสง
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
6
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
ศูนย์แพทย์ชุมชน
1
ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐาน
72

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน)ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมี
บุคลากรด้านสาธารณสุ ข ดังนี้
ตารางที่ 302 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอขามสะแกแสง
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
14,789
ทันตแพทย์
2
22,184
เภสัชกร
4
11,092
พยาบาลวิชาชีพ
51
870
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,018
44
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
44,368
นักวิชาการสาธารณสุ ข 7
3
14,789
เจ้าพนักงานธุ รการ 5
5
8,874
บุคลากรสาธารณสุ ข
12
3,697
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง (2554)
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ค. สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ขในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง พบว่ามีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวัง 5
อันดับแรกของอําเภอ ซึ่งมีจาํ นวนผูป้ ่ วยเมื่อเทียบอัตราส่ วนของประชากรหนึ่งแสนคน ดังนี้
ตารางที่ 303 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอขามสะแกแสง
ชื่ อโรค
จํานวน (คน)
อัตราป่ วยต่ อประชากรหนึ่งแสนคน
อุจจาระร่ วง
2,638
1,170.55
ไข้เลือดออก
883
391.73
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
768
340.74
โรคปอดบวม
486
215.57
ตาแดง
339
150.57
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าใน ปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 304 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอขามสะแกแสง
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
43,176
2550
43,199
0.05
2551
43,177
- 0.05
2552
43,170
- 0.02
2553
43,259
0.21
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ด้านความปลอดภัย ใน
พื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีสถานี ตาํ รวจภูธรจํานวน 1 แห่ ง คือ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอขามสะแกแสง
ซึ่ งมีอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนที่ เป็ นอาสาสมัครช่วยดู แลในเรื่ องความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรั พ ย์สิ นของประชาชนในระดับ หมู่ บ ้า นและระดับ ตํา บล ในปี พ.ศ.2553 จากข้อมู ล ของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอขามสะแกแสง ได้มีการจับกุมผูเ้ กี่ ยวข้องกับยาเสพติด (ผูเ้ สพ) จํานวน 5 ราย และได้
จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างยัง่ ยืนมาอย่างต่อเนื่อง
5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และมีองค์กร
ทางศาสนา ดังนี้ วัดจํานวน 24 แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 7 แห่ ง มีพระสงฆ์จาํ นวน 261 รู ป และโบสถ์
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คริ สต์จาํ นวน 1 แห่ ง และมี มูลนิ ธิ “ศุภนิ มิต” ของศาสนาคริ สต์ กิ จกรรมการแจกทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรี ยนในเขตอําเภอขามสะแกแสง
ตําบลพะงาดมีสํานักสงฆ์ที่มีชื่ อเสี ยง เป็ นสถานที่ปฏิ บตั ิธรรมแบบจัดที่พกั ให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม
สามารถเข้า มาพัก และอาศัย อยู่แ บบประจํา ได้ โดยรั บ ทั้ง ชายและหญิ ง มี โ รงทานแจกจ่ า ยอาหาร
ประชาชนจากต่างพื้นที่สามารถเข้ามาพักอาศัยและปฏิบตั ิธรรมได้อย่างอิสระไม่จาํ กัดเวลา สํานักสงฆ์
แห่งนี้ได้รับการยอมรับและมีผเู ้ ข้ามาพํานักจํานวนมากผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตําบลโนนเมือง มีวดั ที่ก่อตั้งเป็ นโรงเรี ยน ชื่ อโรงเรี ยน “ พุทธเกษตร ” เพื่อรับเด็กชาวเขาจาก
ทางภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ที่เข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย ที่ตอ้ งการเรี ยนหนังสื อแต่ไม่สามารถเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนปกติได้ เนื่องจากอาจมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่ องการถือสัญชาติ โรงเรี ยนแห่ งนี้เป็ นโรงเรี ยน
แบบขยายโอกาส มีจาํ นวนนักเรี ยน 357 คน มีครู ที่เป็ นข้าราชการ และพระที่มีวุฒิการศึกษา เด็กนักเรี ยน
ชาวเขาเหล่านี้ จะพักประจําอยู่ที่โรงเรี ยน โดยได้รับการสนับสนุ นค่ าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก
องค์กรเอกชนและกระทรวงศึกษาธิการ
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอขามสะแกแสงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่าน
วิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน เช่น
่ า้ นเลขที่ 42
- ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย เช่น นายสมพงษ์ หวังชมกลาง อยูบ
หมู่ 10 บ้านบุมะละกอ ตําบลขามสะแกแสง เป็ นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านหมอนํ้ามนต์ รักษาอาการ
ป่ วยต่าง ๆ ให้กบั ประชาชน และเป่ าตะพัน่ ให้เด็กทารกที่มีอาการป่ วย ตัวซี ด หรื อตัวเขียว ที่มีอาการไม่
ปกติเหมือนเด็กทัว่ ไป เมื่อได้รับการรักษาแล้วก็มีอาการดีข้ ึนจนหายเป็ นปกติ มีพ่อแม่พาลูกมารักษาเป็ น
จํานวนมาก
่ า้ นเลขที่ 9 หมู่ 4 บ้านงิ้ว ตําบล
- ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ เช่น นายแบน รวยสันเทียะ อยูบ
โนนเมือง ได้รับการยกย่องให้เป็ นปราชญ์ชาวบ้านจากประชาชนในอําเภอขามสะแกแสง มีความรู้ดา้ น
โหราศาสตร์ ในการดูดวง ดูลายมือ ด้านพิธีทางศาสนา เช่น การบวชนาค มรรคทายก นายจี่ จงนอก อยู่
บ้านเมืองชัยพัฒนา ตําบลโนนเมือง เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านโหราศาสตร์ หมอชาวบ้าน
การเป่ าตะพั้น ซึ่ งชาวบ้านทั้งคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ให้ความเชื่อถือมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
- ภูมิปัญญาด้านนิทานพื้นบ้าน เช่น นายบุญเลิง อาษานอก หมู่ 4 บ้านงิ้ว ตําบลโนนเมือง
เป็ นปราชญ์ชาวบ้านช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั เด็ก เช่น การเล่านิ ทาน การสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร เช่น นายชน เที่ยงสันเทียะ บ้านครี มม่วง ตําบลโนนเมือง
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการทําปุ๋ ยชี วภาพ ซึ่ งได้รวมกลุ่มทําปุ๋ ยชีวภาพในหมู่บา้ น เพื่อใช้ในการ
ทําการเกษตรของครัวเรื อน สามารถจําหน่ายเป็ นรายได้เสริ มให้กบั กลุ่มได้ และ นายวีรยุทธ ศิริวฒั น์ อยู่
หมู่ 6 บ้านสระแจง ตําบลโนนเมือง เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในการทําปุ๋ ยชีวภาพ สามารถรวมกลุ่ม
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ทําปุ๋ ยชีวภาพในหมู่บา้ น เพื่อนําไปใช้ในการประกอบการเกษตรในครัวเรื อนได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อปุ๋ ยเคมี และลดสารพิษตกค้างได้
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น งานประเพณี ที่สําคัญประจําปี คือ งานวันพริ ก โดยมีการ
จัดกิ จกรรมจากประชาชนทุ กตํา บล ตั้ง ริ้ วขบวนที่ ป ระดับด้วยเมล็ดพริ ก และพืช เกษตรอื่ น ๆ มี ก าร
ประกวดการฟ้ อนรํา ประกวดการปลิดเมล็ดพริ ก การประกวดธิ ดาวันพริ ก มีมหรสพฉลอง ประชาชนใน
พื้นที่ให้ความสําคัญกับงานวันพริ กมาก โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ จากองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เดือนเมษายนของทุกปี อําเภอขามสะแกแสงจัดให้มีงานรื่ นเริ ง พิธีรดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ และพิธี
รําบวงสรวงอนุ สาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี ประจําอําเภอขามสะแกแสง โดยแต่ละตําบลส่ งตัวแทนของกลุ่มสตรี
เพื่อรําบวงสรวง ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมามีผรู้ ่ วมรําบวงสรวงถึง 1,000 คน นอกจากนี้ยงั มีประเพณี รํา
โทน กิจกรรมการบวงสรวงศาลตาปู ปี่ พาทย์พ้นื บ้าน และงานประเพณี สาํ คัญอื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอขามสะแกแสง จัดให้มีการแข่งขันกีฬา อบต. เป็ นประจําทุกปี
ประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปั กตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมสามัคคีในระดับตําบล
องค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกตําบลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีของ
ประชาชนในตําบลทุกปี
3.11.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอขามสะแกแสงมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 312,871ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกรจํานวน 9,053 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 305 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง
ลําดับที่ พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
6,838
126,141
50,456.4
2
มันสําปะหลัง
875
17,515
52,545
3
อ้อย
520
16,215
16,215
4
ข้าวโพด
820
153,000
10,710
5
ไม้ผล
79
586
798
6
พริ ก
1,700
5,100
112
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอขามสะแกแสง (2554)

2) ปศุ สัตว์ จากการสํารวจพบว่าพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีการทําการปศุสัตว์ โดย
พบว่ามีเกษตรกรผูท้ าํ การปศุสัตว์จาํ นวน 4,001 ครัวเรื อนทําการปศุสัตว์ ซึ่ งมีการเลี้ ยงโคเนื้ อ กระบือ
สุ กร เป็ ด ไก่ ดังนี้
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ตารางที่ 306 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
1
โคเนื้ อ
2
กระบือ
3
สุ กร
4
เป็ ดไข่
5
ไก่พ้นื เมือง
6
ไก่เนื้อ

จํานวน
15,804
420
1,580
7,161
76,754
210,137

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอขามสะแกแสง (2553)

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าพื้นที่
อําเภอขามสะแกแสงมีการทําประมงนํ้าจืด และมีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 101.70 ตันต่อปี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 307 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาดุก
50.20
ปลาตะเพียน
36.00
ปลานิล
15.50
ปลาทับทิม
12.0
ปลาสลิด
3
รวม
116.70
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.11.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมอําเภอขามสะแกแสงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
อนุญาตดําเนินการและประกอบการ จํานวน 11 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้
ดังนี้
ตารางที่ 308 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
อุตสาหกรรมข้าว
1
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
4
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ตารางที่ 308 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง (ต่อ)
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
1
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2
อุตสาหกรรมไม้
3
ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.11.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
การค้าขายแบ่งเป็ นการค้าขายในเขตเทศบาล มีร้านค้าที่มีความหลากหลายในการขาย
สิ นค้า ส่ วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบอาชีพค้าขายด้วยตนเอง ส่ วนการค้าขายในระดับหมู่บา้ น
ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าจากตลาดสด และร้านค้าขนาดใหญ่ในอําเภอเพื่อขายปลีก
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอขามสะแกแสงมีการประกอบการด้า น
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีท้งั หมด จํานวน 3 แห่ง
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน/ก๊าซ จํานวน 3 แห่ง
- มีร้านสะดวกซื้อที่เปิ ดขาย ตลอด 24 ชัว่ โมง 2 ร้าน
- มีตลาดสดเทศบาล 2 แห่ง ร้านขายอาหารสด 75 แห่ง
- มีตลาดนัดขายสิ นค้าราคาถูกวันอาทิตย์ และวันพุธของทุกสัปดาห์
- ร้านขายของชํา 163 แห่ง
- การขายส่ งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์จาํ นวน 58
- ร้านขายส่ งจํานวน 13 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 86 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงไม่มีบริ การที่พกั มีร้านอาหารทัว่ ไป
86 แห่ง และมีร้านอินเทอร์ เน็ตจํานวน 5 แห่ง ไว้บริ การ
3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอขามสะแกแสงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่
วัดชีวกึ และบึงชีวกึ อยูบ่ า้ นชีวกึ ตําบลชีวกึ
นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ได้แก่ กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสานบ้านหนุก หมู่ 4
ตําบลขามสะแกแสง ห่างจากที่วา่ การอําเภอขามสะแกแสงประมาณ 5 กิโลเมตร เป็ นไร่ นาสวนผสมของ
นายสลิด มุ่งแฝงกลาง มีแปลงสาธิ ตจัดเป็ นส่ วน เช่น นาข้าว สวนกล้วย ฝรั่ง และบ่อปลา เคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดระดับภาค ปี พ.ศ. 2541
1

1

1

1

1
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3.11.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและ
จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บา้ น รายละเอียด ดังนี้
- นครราชสี มา - อําเภอโนนสู ง - อําเภอขามสะแกแสง ระยะทาง 60 กิโลเมตร
- นครราชสี มา - อําเภอโนนไทย - อําเภอขามสะแกแสง ระยะทาง 50 กิโลเมตร
- การติดต่อระหว่างตําบล หมู่บา้ น ส่ วนใหญ่ใช้รถส่ วนตัว มีถนนต่าง ๆ ดังนี้
- ถนนคอนกรี ต จํานวน 24 สาย ระยะทางรวม 75 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางจํานวน 8 สาย ระยะทางรวม 40.75 กิโลเมตร
- ถนนหิ นคลุก ลูกรัง และถนนดิน จํานวน 108 สาย ระยะทางรวม 327.63
กิโลเมตร
2) การโทรคมนาคม ติ ดต่อสื่ อสาร อําเภอขามสะแกแสง มีหอกระจายข่า วทุก หมู่บ ้า น และ
สามารถใช้การได้ มีการซ่อมบํารุ งโดยชุมชนเอง และมีการกระจายข่าวประจําทุกวัน ในโรงเรี ยนประถม
โรงเรี ยนขยายโอกาส และโรงเรี ยนมัธยมก็มีหอกระจายข่าวประจําโรงเรี ยนเช่ นกัน โดยส่ วนใหญ่หอ
กระจายข่าวใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ และข่าวสารที่มีประโยชน์กบั ประชาชน
ในชุมชน สําหรับโทรศัพท์สาธารณะไม่ได้รวบรวมข้อมูลเรื่ องจํานวนที่สามารถใช้การได้ โดยส่ วนใหญ่
มี ประจําทุ กหมู่ บา้ น แต่ ขาดการดูแลรักษาและซ่ อมบํา รุ ง และประชาชนนิ ย มใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ มี
ปริ มาณมากขึ้น
การสื่ อสารทางไปรษณี ย ์ อําเภอขามสะแกแสงมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ง อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอขามสะแกแสง และมีเครื อข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ใน
การติดต่องานราชการของอําเภอขามสะแกแสงซึ่ งติดตั้ง ณ ที่วา่ การอําเภอขามสะแกแสง
มีการให้บริ การติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์โดยมีจาํ นวนคู่สาย 380 คู่สาย
3) ประปา พื้นที่ อาํ เภอขามสะแกแสงมีก ารประปาในพื้นที่ ดังนี้ ป ระชาชนส่ วนใหญ่บริ โภค
นํ้าฝน นํ้าสําหรับการอุปโภคได้จากแหล่งนํ้าผิวดิน สระนํ้าประจําหมู่บา้ น มีระบบประปาหมู่บา้ น แต่
ส่ วนใหญ่ไม่มีระบบประปาที่สามารถปรับปรุ งคุณภาพนํ้าเพื่อใช้สําหรับดื่มได้ มีประปาของเทศบาล
ตําบลขามสะแกแสง 1 แห่ ง ประปาหมู่บา้ นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่รวมจํานวน 53 แห่ ง
และมีระบบนํ้าประปาของกรมทรัพยากรธรณี อยูท่ ี่ตาํ บลเมืองนาท 6 หมู่บา้ น คือ หมู่ 1 2 3 5 6 และ10
จํานวน 624 ครัวเรื อน
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่อาํ เภอขามสะเกแสงมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุมชนดังนี้
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ตารางที่ 309 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่งนํา้

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ
บ่อนํ้าบาดาล
ถังเก็บนํ้า
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่

2552

ทั้งหมด

126
145
120
390
1,242

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

86
145
87
390
800

2553

ทั้งหมด

70
125
115
249
750

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

65
100
78
249
650

2554

ทั้งหมด

55
65
89
179
111

ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ ง

40
51
70
179
111

ที่ มา: ข้ อมูล จปฐ. อําเภอขามสะแกแสง (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมี มีหน่วยบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า สังกัดการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จํานวน 1 แห่ง มีเขตจําหน่วยไฟฟ้ า รวม 7 ตําบล 72 หมู่บา้ น มีไฟฟ้ าครบทุกหมู่บา้ น แต่จะมีบางคุม้ ที่อยู่
ห่างไกลตัวหมู่บา้ น ทางการไฟฟ้ ายังขยายเขตไปไม่ทวั่ ถึง
3.11.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะเป็ นดิ นร่ วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ การดูดซึ มนํ้า
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว อุม้ นํ้าได้นอ้ ยทําให้ดินแห้งไว นอกจากนี้ ในบางตําบลเป็ นลักษณะดินเค็ม เช่น ใน
พื้นที่ตาํ บลเมืองนาท ตําบลชี วึก สภาพของดินเป็ นดินเค็มมีกรวดทรายและหน้าดินถูกชะล้าง นํ้าใต้ดินมี
ลักษณะกระด้างและมีความเค็มเจือปนอยูม่ าก
ที่ดินในอําเภอขามสะแกแสงแบ่งพื้นที่ดินออกเป็ นเอกสารสิ ทธิ์ ได้แก่ น.ส.3ก. จํานวน
1,678 แปลง พื้นที่จาํ นวน 6,127 ไร่ 37 ตารางวา ที่ ดินมีโฉนดจํานวน 13,150 แปลง พื้นที่จาํ นวน
204,852 ไร่ 86 ตารางวา ที่ดินมีใบจองจํานวน 14 แปลง พื้นที่จาํ นวน 55 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา และ
หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงจํานวน 25 แปลง พื้นที่จาํ นวน 1,145 ไร่ 3 งาน
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอขามสะแกแสงมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ จําแนกเป็ นรายตําบล
ได้ดงั นี้
- ตําบลโนนเมือง มีลาํ ห้วย จํานวน 5 สาย ดังนี้ ห้วยยายมาศ ห้วยเหนือ ห้วย
หนองผักแว่น ห้วยยางตอนไต้ ห้วยยางตอนบน ที่มีน้ าํ ให้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี
- ตําบลขามสะแกแสง ประกอบด้วยแหล่งนํ้าตามธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่
มนุ ษย์สร้างขึ้น แต่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ในปริ มาณจํากัด เนื่ องจากปริ มาณและ
คุณภาพของนํ้าไม่เพียงพอและเหมาะสม แหล่งนํ้าดังกล่าวประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้าชลประทานขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ที่บา้ นหนุ ก หมู่ที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง พื้นที่ ประมาณ 100 ไร่ นํ้าใช้เพื่อการเกษตรและการ
อุปโภคตลอดปี บึงหนองโป่ ง (บึงโนนแจง) เป็ นแหล่งนํ้าที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 188 ไร่ อยูใ่ นพื้นที่เขต
บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 และบ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 ตําบลขามสะแกแสง สภาพมีน้ าํ ตลอดปี แต่มีปัญหา
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ด้านคุณภาพของนํ้าไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก เนื่องจากนํ้ามีความเค็ม เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ในการ
อุปโภคและเลี้ยงสัตว์ และสระนํ้าวัดบ้านขาม สถานที่อยูใ่ นบริ เวณบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตําบลขามสะแกแสง
ขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ส่ วนใหญ่ใช้ในการอุปโภคบริ โภคแก่ราษฎรในหมู่ที่ 1 2 3 และ 13 บางส่ วน
ใช้ประโยชน์ในการเพาะกล้าพริ กของเกษตรกร สามารถกักเก็บนํ้าได้ตลอดปี
- ตําบลพะงาด มีลาํ ห้วยรวม มีความยาว 7,000 เมตร กว้าง 10 เมตร ลึก 2
เมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 986 ไร่ ไหลผ่าน 4 หมู่บา้ น คือ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่น้ าํ หมู่
ที่ 4 บ้านสะแกแสง หมู่ที่ 2 และบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ลําห้วยหญ้าคา มีความยาว 2,000 เมตร กว้าง 13
เมตร ลึก 2 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 874 ไร่ ไหลผ่าน บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ที่ 8 ตําบลพะงาด และลํา
ห้วยตาปาน ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 บ้านเมืองทอง และหมู่ที่ 2 บ้านคูเมือง ลําห้วยน้อย ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 และ
บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 6
- ตําบลเมืองเกษตร ลําห้วยยามมาต ไหลผ่าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 และ
บ้านโนนตําหนัก หมู่ที่ 4 ลําห้วยตะโก ไหลผ่าน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 บ้านตะโก หมู่ที่ 3 บ้านโนนตําหนัก
หมู่ที่ 4 ลําห้วยลานไหลผ่าน บ้านตะโก หมู่ที่ 3 และบ้านโนนตําหนัก หมู่ที่ 4
3) ทรั พ ยากรป่ าไม้ อํา เภอขามสะแกแสงไม่ มี พ้ื น ที่ ป่ าชุ ม ชน แต่ มี พ้ื น ที่ ป่ า
สาธารณะ พื้นที่ปลูกป่ าสาธารณประโยชน์ บ้านสันติสุข ตําบลบ้านขาม อําเภอขามสะแกแสง ซึ่ งมีเนื้ อที่
เป็ นป่ าประมาณ 37 ไร่ โดยทางอําเภอขามสะแกแสง ได้แบ่งพื้นที่บริ เวณดังกล่าวนี้ ให้เป็ นพื้นที่ป่า
ชุ มชน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น รวมทั้งเป็ นการ
ปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดสํานึกในการอนุรักษ์ป่าในอําเภอขามสะแกแสงมากขึ้น และที่ตาํ บล
ชี วึก มีพ้ืนที่การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ มีพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิ จร้อยละ
3.50 ของพื้นที่ตาํ บล นอกนั้นเป็ นพื้นที่อื่น ป่ าไม้ในเขตตําบลชีวึกจะมีไม้ยคู าลิปตัส ไม้สะเดา อยูบ่ ริ เวณ
หมู่ที่ 2 3 4 9 และ10
3.11.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงไม่มีกลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่น
ในพื้นที่ ที่เข้มแข็งและชัดเจน ส่ วนใหญ่จะเป็ นหัวคะแนน และเป็ นผูเ้ สนอแผนในการแก้ไขปั ญหาใน
ชุ มชน บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็ นรู ปธรรมคือการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อกิ จกรรมของ
ประชาชน เช่น สนับสนุ นงบประมาณด้านงานรื่ นเริ ง การช่วยงานบุญในชุมชน การสนับสนุนค่าอาหาร
เป็ นต้น
นักการเมืองในระดับท้องถิ่น เช่น สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีบทบาทเป็ นผูน้ าํ
ด้านความคิด เป็ นหัวคะแนน และเป็ นผูเ้ สนอแผนในการแก้ไขปั ญหาในชุ มชน โดยมีองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณ
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3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่ อาํ เภอขามสะแกแสง มีเครื อข่ายประชาชนทํางาน
การเมืองภาคประชาชนเพื่อติดตามตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
ซึ่ งเครื อข่ายนี้ทาํ งานประสานกับองค์กรภาคีท้งั ภาครัฐและภาคเอกชน
การทํางานทางการเมืองทั้ง 3 กลุ่ม นั้นจะเห็นว่ากลุ่มการเมืองภาคประชาชนจะมีความเป็ นอิสระ
ในการทํางาน ในขณะที่กลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่นสัมพันธ์กบั การเมืองระดับชาติระดับหนึ่ ง กลุ่มผูน้ าํ ที่
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหลายคนเป็ นหัวคะแนนให้กบั กลุ่มการเมืองระดับชาติดว้ ย
3.11.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลาง ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขต 6
โรงพยาบาลอําเภอขามสะแกแสง และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ ฝ่ ายทะเบียนและบัตร
สถานีตาํ รวจภูธร สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานปศุสัตว์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ที่ทาํ การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลข และสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอขามสะแกแสงมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด ที่ดูแลครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลชี วึก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลขามสะแกแสง องค์การบริ หารส่ วนตําบลพะงาด องค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองนาท องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนเมือง องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองหัวฟาน และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเกษตร
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสงมีเทศบาลตําบลจํานวน 1 แห่งคือ
เทศบาลตําบลขามสะแกแสง
5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอขามสะแกแสงได้ มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 7 ตําบล 72 หมู่บา้ น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
0

0
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ตารางที่ 310 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอขามสะแกแสง
ตําบล
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ขามสะแกแสง
15
บ้านขาม บ้านสันติสุข บ้านสะแกราษฎร์ บ้านหนุ ก บ้านนามาบ บ้านคู
บ้านด่านช้าง บ้านโนนหญ้าคา บ้านห้วยฉลุง บ้านบุละกอ บ้านหนองจาน
บ้านโนนแจง บ้านหนองมะค่า บ้านริ มบึง และบ้านโนนสะอาด
ชีวกึ
12
บ้านชี วึก บ้านหนองกระทุ่ม บ้านสระอโนดาต บ้านโนนผักชี บ้านหัวบึง
บ้านหนองแหน บ้านหนองโพธิ์ บ้านบุกล้วย บ้านหนองขาคีม บ้านบุออ้ ย
บ้านดอนสามัคคี และบ้านห้วยสมบูรณ์
พะงาด
10
บ้านโนนดู่ บ้านสะแกแสง บ้านแปะ บ้านหนองไข่น้ าํ บ้านดอนพะงาด
บ้านมะเกลือ บ้านดอนใหญ่ บ้านหนองไอ้เผือก บ้านหนองบอน และบ้าน
ใหม่
เมืองนาท
10
บ้านเหนือ บ้านเมืองนาท บ้านทัพรั้ง บ้านหนองโพธิ์ บ้านห้วย บ้าน
โนนพฤกษ์ บ้านเสมา บ้านหนองไร่ บ้านโนนข้าวตาก และบ้าน
ดอนตลุงหว้า
โนนเมือง
9
บ้านโนนเมือง บ้านสระกรวด บ้านหนองกกไม้พอก บ้านงิ้ว บ้านครึ มม่วง
บ้านสระแจง บ้านหนองทุเรี ยน บ้านตลุกหิน และบ้านเมืองชัยพัฒนา
หนองหัวฟาน
9
บ้านหนองปรื อ บ้านโนนมะเกลือ บ้านดอนทะยิง บ้านหิ นตั้ง บ้านโจด
บ้านหนองหัวฟาน บ้านโคหกคูขาด บ้านโนนบ้านนา
และบ้านโนนสามัคคี
เมืองเกษตร
7
บ้านหนองไผ่ บ้านคูเมือง บ้านตะโก บ้านโนนตําหนัก บ้านโนนเกษตร
บ้านเมืองทอง และบ้านหนองโบสถ์
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอขามสะแกแสง (2554)

3.11.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอ
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 62 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 48 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 5 คน
นักธุ รกิจจํานวน 3 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 5 คน พระภิกษุจาํ นวน 2 รู ป ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้มี
ส่ วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 311 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอขามสะแกแสง
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก.ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- ลั ก ษณะของดิ น เป็ นดิ น เหนี ย วปนทราย - ในพื้ น ที่ อ ํา เภอขามสะแกแสงมี ถ นนเชื่ อ มต่ อ
เหมาะสมกับการปลูกพริ ก ข้าวโพด ข้าว และ
ระหว่ า งหมู่ บ ้ า นและตํ า บล ชํ า รุ ดเสี ยหาย
อ้อย เป็ นต้น
โดยเฉพาะในฤดูฝน ทําให้การเดินทางไม่สะดวก
- เกษตรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปี
- ในบางพื้นที่ห่างไกลไม่มีถนนลาดยาง ทําให้การ
ขนส่ งผลผลิตทางการเกษตรมีความยากลําบาก
- เป็ นอํ า เภอที่ อ ยู่ ไ ม่ ห่ างจากอํ า เภอเมื อ ง
- แหล่งนํ้าทําการเกษตรไม่เพียงพอ และไม่มีระบบ
นครราชสี มามากนัก
ชลประทานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
- มีเส้นทางคมนาคมขนส่ ง ที่ เชื่ อมกับจังหวัด
นครราชสี มาโดยตรง
- สภาพพื้นที่ดินบางตําบลมีความเค็ม
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่มอาชี พ
อาชี พ ภูมิปัญญา)
ภูมิปัญญา)
- โรงพยาบาลมี ระบบแพทย์ทางเลื อกคื อ การ - การบริ การด้านสาธารณสุ ขล่าช้า (ในโรงพยาบาล)
ฝั ง เข็ ม ที่ มี ชื่ อ เสี ยงได้ รั บ ความนิ ย มจาก
ประชาชนมารั บ บริ การอย่ า งแออัด บุ ค ลากร
ประชาชนทั้ง ในระดั บ อํา เภอและอํา เภอ
สาธารณสุ ข พูด ไม่ ไ พเราะ ไม่ ป ระทับ ใจในการ
ใกล้เคียง
ให้บริ การ
- มี ค รู ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการแพทย์แ ผนไทย ที่ - ปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปั ญหา
โรคอ้วน โรคความดันโลหิ ต และเบาหวานที่เพิ่ม
สามารถรักษาผูป้ ่ วยในพื้นที่ได้
มากขึ้น
- มี เ ครื อข่ า ยประชาชนในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ระดับอําเภอ
- เยาวชนให้ค วามสํา คัญต่อการศึ ก ษาน้อยและมัก
รวมกลุ่มกันมัว่ สุ ม ดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แข่ง
รถ เสพสารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ครู ผูป้ กครอง
- ครู ในพื้นที่มีคุณภาพลดลง และด้อยประสิ ทธิ ภาพ
ในการกระบวนการเรี ยนการสอน
- ประชาชนไม่สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพในเบื้องต้น
ด้วยตนเองได้
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ตารางที่ 311 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีสินค้าเกษตรที่ข้ ึนชื่อคือ พริ ก เป็ นแหล่งปลูก - ประชาชนขาดเงินลงทุนทําการเกษตร มีหนี้สินสู ง
พริ กที่มีคุณภาพดี
จากการทําการเกษตรและกูไ้ ปทํางานต่างประเทศ
- ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจในการทํา
- มีโรงงานผลิตเส้นหมี่โคราชเพื่อการค้า
การเกษตรที่เหมาะสม
- มีประชากรในวัยแรงงานจํานวนมาก
- มีกองทุนหมู่บา้ นในทุกหมู่บา้ นที่เป็ นกองทุน - ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสู งขึ้นทุกปี ทําให้
เสี่ ยงต่อการขาดทุนหรื อได้กาํ ไรน้อย
หมุนเวียนให้ประชาชน
- ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินการ
- เกษตรกรบางส่ วนเริ่ มมีการปรับตัวในการ
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรู ปของกลุ่มอาชีพอย่าง
ผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิต และเตรี ยม
เข้มแข็ง
ความพร้อมสู่ การแข่งขันในตลาดเสรี มากขึ้น
- เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายทุน
- ประชาชนขาดรายได้จากอาชี พเสริ ม มีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานน้อยมาก
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- อําเภอขามสะแกแสงมีความคิดเห็นทาง
- การเมืองมีการแข่งขันสู ง มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
การเมืองที่หลากหลายแต่ไม่แตกแยก ไม่มี
มากในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ
ความรุ นแรงทางการเมือง มีความสามัคคีใน - ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในองค์การ
ภาคประชาชน
บริ หารส่ วนตําบลเป็ นระบบอุปถัมภ์ และต้องใช้
- ยังมีกลุ่มผูน้ าํ ที่ให้ความสนใจและตั้งใจทํางาน
เส้นสายในการเข้าทํางาน
เพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างจริ งใจอยูบ่ า้ ง
- ผูน้ าํ ไม่ฟังความคิดเห็นประชาชน
- มีองค์กรภาคประชาชนที่ทาํ งานการเมืองภาค - ข้าราชการทํางานไม่ตรงเวลา ไม่อาํ นวยความ
ประชาชนในพื้นที่
สะดวกแก่ประชาชน บริ การไม่เป็ นมิตร ต้อง
พัฒนาบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมบริ การ
- อิทธิพลในท้องถิ่น ทําให้เกิดความแตกแยกไม่
สามัคคีกนั ของนักการเมือง
- นักการเมืองท้องถิ่นไม่ทาํ ตามนโยบายที่ได้แจ้งกับ
ประชาชน
- ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
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ตารางที่ 311 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- อําเภอขามสะแกแสงมีประเพณี การจัดงานวัน - บุ คคลที่ เ ป็ นผูร้ ู ้ ทางด้า นวัฒ นธรรม ประเพณี และ
พริ ก ซึ่ งจัดต่อเนื่ องมาประมาณ 20 ปี ซึ่ งเป็ น
ความเชื่อท้องถิ่น ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ
ประเพณี ที่ชาวอําเภอขามสะแกแสงภาคภูมิใจ - เยาวชน คนรุ่ นใหม่ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ เรื่ อง
และเป็ นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความสามัคคี
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นน้อย
- ในพื้นที่มีประเพณี การรําโทนและยังมีการเล่น - ขาดกระบวนการในการถ่ายทอดหรื อกระบวนการ
รําโทนเป็ นประจําทุกปี
เรี ยนรู้ระหว่างผูร้ ู้กบั กลุ่มเยาวชนคนรุ่ นใหม่
- มี ผู ้รู้ เ กี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ประเพณี ท้ อ งถิ่ น
กระจายอยูใ่ นทุกตําบล
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอขามสะแกแสง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 312 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอขามสะแกแสง
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก.ด้ านกายภาพ
ก.ด้ านกายภาพ
- มี การปรั บปรุ งถนนขององค์การบริ หารส่ วน - ระบบไฟฟ้ ายังไม่ครอบคลุ มทุกพื้นที่ของอําเภอ
รวมทั้งระบบไฟฟ้ าแสงสว่างด้วย
จัง หวัด ทุ ก ปี ทํา ให้ ก ารขนส่ ง ผลผลิ ต ด้ า น
เกษตร สะดวกยิง่ ขึ้น
- แหล่ ง นํ้า เพื่ อการอุ ป โภคบริ โภคยัง ไม่ เ พี ย งพอ
- มีระบบสารสนเทศที่รวดเร็ ว เช่น อินเทอร์ เน็ต
โดยเฉพาะแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
ทํา ให้ ส ามารถสื่ อ สารได้ร วดเร็ ว และทัน ต่ อ - ไม่มีระบบชลประทานในเขตอําเภอ
ขามสะแกแสง
เหตุการณ์
- ปั ญหาโรคพื ช และการระบาดของโรคพื ช เช่ น
พริ กเป็ นเชื้ อ ราหรื อกุ้ ง แห้ ง ทํา ให้ เ กษตรกร
ขาดทุน
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ตารางที่ 312 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข.ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- โครงการต่าง ๆ ของสํานักงานประกันสุ ขภาพ - โรคอุบตั ิใหม่ที่เกิดขึ้นและมีความรุ นแรงมากกว่า
แห่งชาติ และการเข้าร่ วมทําแผนสุ ขภาพ
เดิม
ระหว่างโรงพยาบาลและองค์กรท้องถิ่น
- โรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีความรุ นแรงยากต่อการ
ควบคุมดูแล
- การศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้เด็กเข้าเรี ยนฟรี ทาํ ให้
เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง - สื่ อสารเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทําให้ประชาชนไม่
การพัฒนาระบบการศึกษาในระดับประถมวัย
ค่ อ ย สื่ อส ารกั น ภาย ในชุ มชน เนื่ องจาก มี
การปฏิรูปการเรี ยนการสอนของท้องถิ่น การมี
เทคโนโลยีเ ข้า มาแทนการสื่ อสารโดยตรงของ
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
บุคคล
- มีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทางการศึกษาเป็ น - สื่ อกระแสหลั ก ที่ มี ก ารนํ า เสนอข่ า ว ละคร
โอกาสในการพัฒนาเยาวชน ให้สามารถเรี ยนรู ้
โฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคนิ ยมและ
ได้หลายช่องทางมากขึ้น
การเลียนแบบของประชาชนในพื้นที่
- นโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ทาํ ให้
เจ้าหน้าที่ทาํ งานเต็มที่ในการปราบปรามและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
- กระแสการดูแลสุ ขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก
มีมากขึ้นทุกปี
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค.ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- การประกันราคาสิ นค้าเกษตร เป็ นโอกาสของ - ราคาสิ นค้าเกษตรไม่แน่นอน ปุ๋ ย สิ นค้าอุปโภค
เกษตรกรจะมีรายได้เพิม่ ขึ้น ไม่ประสบปั ญหา
บริ โภคมีราคาแพง
ขาดทุน
- ขาดการสนับสนุนความรู ้ทางวิชาการ ขาดทักษะ
ในการปฏิบตั ิ ไม่มีที่ปรึ กษาเมื่อเกษตรกรประสบ
- นโยบายจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล
ปั ญหาเรื่ องการเพาะปลูก
- กระบวนการฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนาฝี มือ
แรงงานของหน่วยงานราชการทําให้ประชาชน - ปัจจัยต้นทุนการผลิตทางการมีราคาสู งขึ้น เช่น
นํ้ามัน ปุ๋ ยเคมี และอื่น ๆ
มีงานทําและมีแรงงานที่มีคุณภาพ
- กลไกทางด้านการตลาดมีความผกผันสู งทําให้
- การเปิ ดเสรี ทางการค้าและอาเซี ยนเป็ นหนึ่ง
เกษตรกรเสี่ ยงต่อการขาดทุน
เดียวทําให้เป็ นโอกาสในการปรับตัวของ
เกษตรกรมากขึ้น ในการไปสู่ การแข่งขัน
ทางด้านการเกษตร

417

ตารางที่ 312 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอขามสะแกแสง (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
ง.ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่มาจากเสี ยงของ
- มีการทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกส่ วนราชการมากเกินไป
คนส่ วนใหญ่
ข้า ราชการ นัก การเมื อ งท้อ งถิ่ น และผูน้ ํา ขาด
- มีนโยบายกระจายอํานาจที่เปิ ดโอกาสให้
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ประชาชนปกครองตนเอง
- ผู้นํา ทุ ก ระดับ ขาดจิ ต สํ า นึ ก ในการพัฒ นา ไม่
- การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นทําให้ทอ้ งถิ่นมี
ว า ง แ ผ น ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร ทํ า ง า น ข า ด ก า ร
โอกาสในการปกครองตนเองและวางแผน
ประสานงาน
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน
- งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา การจัดสรร
งบประมาณไม่เป็ นธรรม ไม่กระจายสู่ ชุมชน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- อาเซียนเป็ นหนึ่งเป็ นโอกาสให้เยาวชนและ
- สื่ อวิทยุโทรทัศน์ มีอิทธิ พลสู งต่อการเปลี่ยน
ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัว และสนใจ
พฤติกรรม วิธีคิดของประชาชนในพื้นที่ทาํ ให้เกิด
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
พฤติกรรมการเลียนแบบ
- จังหวัดมียทุ ธศาสตร์ การส่ งเสริ มวัฒนธรรม
- กระแสโลกาภิวตั น์ที่มีผลทําให้การไหลเวียนของ
ประเพณี ความเชื่ อของท้องถิ่น
วัฒนธรรมใหม่เข้าไปในชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
รวดเร็ ว
3.11.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวที อาํ เภอขามสะแกแสง ที่ ป ระชุ ม ได้มี ก ารนํา เสนอให้มี ก ารขับ เคลื่ อ น
ประเด็นเพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ
(ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่ น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน
นักการเมือง และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูป
โคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านการพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่ องจากสถานการณ์ ปัจจุ บนั
สิ นค้าเกษตรราคาตกตํ่า แต่ ว่าต้นทุ นการผลิ ตสู ง ปั ญหาดิ นเสื่ อมสภาพ และภัย แล้ง ทําให้ตอ้ งมี การ
พัฒนาและเตรี ยมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําการเกษตรที่เหมาะสมลงทุนน้อย ได้
ปริ มาณผลผลิตสู ง และมีคุณภาพสู งด้วย
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านการพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน เนื่องจากปั จจุบนั ประชากร
ในพื้นที่ มี ปัญหาโรคภัยที่ สูง มากขึ้ น เนื่ องจากการบริ โภคอาหารที่ไ ม่ถูก ต้องหรื อผิดหลักสุ ขอนามัย
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บริ โภคอาหารปนเปื้ อนสารพิษ และขาดการออกกําลังกาย ดังนั้นการพัฒนาให้ประชาชนดูแลตนเองหรื อ
พึ่งตนเองได้ทางด้านสุ ขภาพจึงเป็ นเรื่ องจําเป็ น
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เนื่องจากในพื้นที่มีเยาวชนที่เรี ยน
หนังสื อไม่จบ และอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จาํ นวนมาก รวมทั้งมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ดัง นั้น จึ ง จํา เป็ นต้อ งอาศัย ความร่ ว มทั้ง จากรั ฐ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้อ งถิ่ น ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมืองทุกระดับ และอื่น ๆ ในการเข้ามาร่ วม
มือกันในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประเด็นที่ 4 ประเด็นด้านศาสนา ศีลธรรม เนื่องจากวัยรุ่ นห่ างไกลวัด มีพฤติกรรมสร้าง
ความรําคาญให้ชุมชน รวมทั้งผูป้ กครองไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านจิตใจของตนเองให้เห็น
คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
ประเด็นที่ 5 ประเด็นเรื่ องการบริ หารจัดการท้องถิ่น เนื่องจากปั จจุบนั ในพื้นที่มีปัญหา
ด้านการเมืองการปกครอง การซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงและทุจริ ตคอรัปชัน่ สู ง และประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ในการตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่นมีนอ้ ย ดังนั้นการทําให้ประชาชนเข้าใจในอํานาจ
สิ ทธิ หน้าที่ของตนเองจึงเป็ นประเด็นสําคัญ

