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3.13 อําเภอบ้ านเหลือ่ ม
3.13.1 ประวัติความเป็ นมา
เดิมบ้านเหลื่อมมีตน้ มะเหลื่อมใหญ่เกิดอยูก่ ลางหมู่บา้ น แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเป็ นที่
ชุมนุ มในการจัดงานประเพณี ประจําปี ต่าง ๆ ของชาวบ้านในหมู่บา้ นและหมู่บา้ นใกล้เคียง ชาวบ้านจึง
เรี ยกกันว่า “บ้านมะเหลื่ อม” ต่อมาเพี้ยนมาเป็ น “บ้านเหลื่อม” อําเภอบ้านเหลื่อมเป็ นเขตปกครองของ
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศแบ่งเขตปกครองพื้นที่ของอําเภอ
บัวใหญ่ เป็ นกิ่งอําเภอคง ซึ่ งพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมขณะนั้นคือ ตําบลวังโพธิ์ ในปั จจุบนั เป็ นเพียงตําบล
หนึ่ งในกิ่ งอําเภอคง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 กิ่ งอําเภอคงได้ยกฐานะเป็ นอําเภอคง และในปี พ.ศ.2513
กระทรวงมหาดไทยได้แยกตําบลวังโพธิ์ เป็ น 2 ตําบล คือ ตําบลบ้านเหลื่อม และตําบลโคกกระเบื้อง
ต่อมาเมื่ อวันที่ 13 ตุ ล าคม พ.ศ.2519 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่ง เขตพื้ นที่
อําเภอคงแยกออกเป็ นกิ่งอําเภอบ้านเหลื่ อม โดยแบ่งเป็ น 3 ตําบล คือ ตําบลบ้านเหลื่อม ตําบลวังโพธิ์
และตําบลโคกกระเบื้อง มีที่วา่ การกิ่งอําเภอและส่ วนราชการต่าง ๆ ตั้งอยูใ่ นที่สาธารณะในเขตตําบลบ้าน
เหลื่อม ในพื้นที่ท้ งั หมด 59 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2523 กิ่งอําเภอบ้านเหลื่อมได้ขอแยกตําบล
ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ตําบล คือตําบลช่ อระกา โดยแยกจากตําบลวังโพธิ์ และต่อมาเมื่ อปี พ.ศ. 2530 ได้มี
พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะจากกิ่งอําเภอเป็ นอําเภอบ้านเหลื่อม
3.13.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
อําเภอบ้านเหลื่ อมตั้งอยู่ทางทิศเหนื อของจังหวัดนครราชสี มา ห่ างจากตัวจังหวัด 86
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 233 ตารางกิโลเมตร หรื อ 145,625 ไร่ โดยอยูใ่ นเขตป่ าสงวนโคกหลวงมีพ้ืนที่
231 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 99.14 ปั จจุบนั สภาพป่ าถูกทําลาย กลายเป็ นที่อยู่อาศัยและที่ทาํ กิน
ของราษฎรในอําเภอบ้านเหลื่อมและอําเภอใกล้เคียง
อาณาเขตติ ดต่อกับอําเภอและจังหวัดใกล้เคี ยง มี ดงั นี้ ทิศเหนื อติดต่อกับพื้นที่ อาํ เภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสี มา และอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอคง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ
3.13.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอบ้านเหลื่อม โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็ นที่
ราบลุ่ม อยู่ทางด้านทิศเหนื อ ทิศตะวันตก และทิศใต้ของอําเภอ เหมาะแก่การทํานา ส่ วนอีกร้ อยละ 40
ของพื้นที่ อยูท่ างทิศตะวันออกของอําเภอ เป็ นที่ลกั ษณะเป็ นลอนคลื่นสู ง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่ น
อ้อย มันสําปะหลัง เป็ นต้น
สภาพอากาศตลอดทั้งปี ในฤดูหนาว อากาศค่อนข้างหนาว มีอุณหภูมิต่าํ สุ ดที่ 15 องศา
เซลเซียส ส่ วนในฤดูร้อน อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 35 - 40 องศาเซลเซี ยส และในฤดูฝนจะมี

444

ปริ มาณฝนตกเฉลี่ยประมาณปี ละ 926 มิลลิเมตร และตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฝนจะ
ทิง้ ช่วงในกลางฤดูฝนของทุกปี ทําให้ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่
3.13.4 ลักษณะด้ านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอบ้านเหลื่อมโดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือ
การประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ตารางที่ 333 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
206
224
นักเรี ยน
1,246
1,120
นักศึกษา
122
152
ทํานา
2,063
2,145
ทําไร่
463
420
ทําสวน
9
5
ประมง
17
18
ปศุสัตว์
2
2
รับราชการ
63
74
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
0
พนักงานบริ ษทั
30
39
รับจ้างทัว่ ไป
745
657
ค้าขาย
112
124
ธุรกิจส่ วนตัว
15
4
อื่นๆ
352
362
รวมทั้งสิ้ น
5,446
5,346

รวม (คน)
430
2,366
274
4,208
883
14
35
4
137
1
69
1,402
236
19
714
10,792

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมมีรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ที่
58,716.85 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ งพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุดคือ เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อมมีรายได้เฉลี่ย
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จํานวน 69,300.79 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลบ้านเหลื่อมมีรายได้เฉลี่ยจํานวน 60,900.65 บาท
ต่อคนต่อปี และพบว่าพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลวังโพธิ์ มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 43,781.54 บาท
ต่อคนต่อปี
ตารางที่ 334 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอบ้านเหลื่อม
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
บ้านเหลื่อม
60,900.65
2
วังโพธิ์
43,781.54
3
โคกกระเบื้อง
59,296.72
4
ช่อระกา
54,037.63
5
เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
69,300.79
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของประชากรในพืน้ ที่

58,716.85

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 164,969,901 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่
จําเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับที่อยู่
อาศัย ค่าการเดิ นทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และ
การพนัน ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 99,562,987
บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า
เครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 335 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอบ้านเหลื่อม
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
23,243,486
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
23,243,486
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
26,954,698
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
26,954,698
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ตารางที่ 335 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
24,716,362
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
24,716,362
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
24,648,441
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
24,648,441
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
15,989,467
จํานวนรวม
15,989,467
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
47,869,968
จําเป็ น
จํานวนรวม
47,869,968
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,824,713
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
11,824,713
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกี่ ย วกั บ เสื้ อผ้ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
12,324,119
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
12,324,119
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
5,618,170
จํานวนรวม
5,618,170
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,689,370
จํานวนรวม
6,689,370
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
24,761,131
จํานวนรวม
24,761,131
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ตารางที่ 335 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่า การเดิ นทาง (ค่ า นํ้า มันรถ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
17,538,216
ค่าโดยสาร)
จํานวนรวม
17,538,216
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่านํ้า ค่าไฟ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,537,774
จํานวนรวม
11,537,774
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,237,899
จํานวนรวม
9,237,899
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
9,739,112
จํานวนรวม
9,739,112
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
2,985,990
จํานวนรวม
2,985,990
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
3,666,595
จํานวนรวม
3,666,595
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
16,637,878
จํานวนรวม
16,637,878
รวมทั้งหมด
295,983,389
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและเงินออม จากการสํารวจข้อมูลบัญชีครัวเรื อน พบว่า ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
ประชากรมีหนี้สินเฉลี่ย 6,780.39 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออมเฉลี่ย 4,903.97 บาทต่อคนต่อปี
จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอบ้านเหลื่อมประจําปี
พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในอําเภอบ้านเหลื่อมมีหนี้สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 237.1 ล้านบาท
โดยส่ วนใหญ่กูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชี พจํานวน 201.5 ล้านบาท กูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
การศึกษาจํานวน 20 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบจํานวน 15.6 ล้านบาท
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5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่มองค์กรชุ มชนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม มีกลุ่ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
ตารางที่ 336 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
เครื อข่า ยกองทุ นหมู่บ ้า น 78 ส นั บ ส นุ นก า รดํ า เ นิ นง า น
ระดับอําเภอ
กองทุนหมู่บา้ น
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 585 สนับการดําเนินงานพัฒนาสตรี
อําเภอ
ชมรม อสม.ระดับอําเภอ
516 สนับ สนุ นการดํา เนิ นงานด้า น
สาธารณสุ ข
ชมรมอาสาสมัครป้ องกัน 585 สนับ สนุ นการดํา เนิ นงานด้า น
ภัยฝ่ ายพลเรื อนระดับ
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
อําเภอ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ช ม ร ม ผู ้ สู ง อ า ยุ ร ะ ดั บ 2900 ส่ งเส ริ มก ารจั ด สวั ส ดิ ก าร
อําเภอ
ผูส้ ู งอายุ

ชื่อประธานกลุ่ม
นายเสวย การนอก
นางกากี หาญนอก
น.ส.บุญทอม เหลื่อมศรี จนั ทร์

ไม่มีขอ้ มูล

นายจักรี วัฒนเสถียร

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

ข. กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสี มา มี ดังนี้
ตารางที่ 337 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
ชื่ อกลุ่ม
ชื่อประธาน
กลุ่มแม่บา้ นดอนทองไหมไทย
คุณหนูวาส ทานอก
กลุ่มแม่บา้ นช่อระการ่ วมใจ
คุณกากี หาญนอก
กลุ่มเย็บผ้าใส่ กระดาษทิชชู
นางปราณี ภาแกดํา
กลุ่มทอเสื่ อพื้นบ้านสระสี่ เหลี่ยม นางบุญเลี้ยง ชมชะนัด
กลุ่มเย็บผ้าใส่ กระดาษทิชชูบา้ น นางปราณี ภาแกดํา
สระสี่ เหลี่ยม
กลุ่มเกษตรกรทํานาวังโพธิ์
นายชิงชัย พัวพัฒนพงศ์
กลุ่มสตรี เกษตรกรแปรรู ป
นางปั ทมา ฆ้องนอก
ผลิตภัณฑ์จากปลา
กลุ่มสตรี ตดั เย็บผ้ากันเปื้ อน
นางสังวาลย์ ทุมแสง

ทีอ่ ยู่
51 หมู่ 5 ต.บ้านเหลื่อม
316 หมู่ 1 ต.ช่อระกา
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง
18 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง
94 หมู่ 3 ต.วังโพธิ์
6 หมู่ 6 ต.บ้านเหลื่อม
167 หมู่ 5 ต.โคกกระเบื้อง

449

ตารางที่ 337 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
ชื่อประธาน
ทีอ่ ยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ ายบ้าน นางกังวล ทําสวน
37 หมู่ 7 ต.ช่อระกา
ช่อบูรพา
กลุ่มสตรี ทอผ้าห่มไหมพรม
นางดํา จอดนอก
42 หมู่ 16 ต.โคกกระเบื้อง
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
นางไสว พรมนินทร์
13/1 หมู่ 3 ต.บ้านเหลื่อม
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโต้น
นางสมบัติ กรรมนคร
108 หมู่ 3 ต.บ้านเหลื่อม
กลุ่มผูผ้ ลิตสุ ราแช่บา้ นดอนยาว
นางสุ บิน ศรี ธรรมมา
54 หมู่ 5 ต.ช่อระกา
กลุ่มทอเสื่ อพื้นบ้านสระสี่ เหลี่ยม นางบุญเลี้ยง ชมชะนัด
18 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

3.13.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้า นประชากร อํา เภอบ้า นเหลื่ อม มี จ าํ นวนครั ว เรื อ นทั้ง สิ้ น 5,444 ครั วเรื อน มี
ประชากรจํานวน 25,295 คน เป็ นชายจํานวน 10,432 คน เป็ นหญิงจํานวน 14,863 คน มีรายละเอียดเป็ น
รายเป็ นรายตําบลดังนี้
ตารางที่ 338 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม
จํานวนประชากร
ตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
1,047
1,807
1,978
3,785
ตําบลบ้านเหลื่อม
727
1,305
1,312
2,617
ตําบลวังโพธิ์
671
1,161
1,180
2,341
ตําบลโคกกระเบื้อง
2,099
4,307
1,870
6,177
ตําบลช่อระกา
900
1,852
8,523
10,375
รวม
5,444
10,432
14,863
25,295
ที่ มา: ข้ อมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอบ้ านเหลื่อม (ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554)

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจ
จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอบ้านเหลื่ อมมีประชากรจําแนกตามช่ วงอายุ
ดังนี้
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ตารางที่ 339 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
37
1– 2
121
3– 5
232
6– 11
537
12– 14
339
15– 17
285
18– 25
571
26– 49
1,788
50– 60
818
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
718
รวมทั้งหมด
5,446

หญิง (คน)
35
100
214
486
262
246
485
1,880
800
838
5,346

รวม (คน)
72
221
446
1,023
601
531
1,056
3,668
1,618
1,556
10,792

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่ อม ส่ วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตารางที่ 340 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
135
143
ตํ่ากว่า ป.4
538
546
ป.4-6
2,957
2,979
ม.ศ. 1-3
13
15
ม.1-3
836
684
ม.ศ.4-5
20
14
ม.4-6
421
426

รวม (คน)
278
1,084
5,936
28
1,520
34
847
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ตารางที่ 340 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปวช.
83
44
ปวส.
69
65
ปริ ญญาตรี
133
186
ปริ ญญาโท
7
3
ปริ ญญาเอก
1
1
อื่นๆไม่ระบุ
233
240
รวม
5,446
5,346

รวม (คน)
127
134
319
10
2
473
10,792

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอบ้านเหลื่อมมีโรงเรี ยนจํานวน 17 แห่ง มีครู ท้งั หมดจํานวน
218 คน นักเรี ยนจํานวน 3,255 คนโดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 29 คน
ตารางที่ 341 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอบ้านเหลื่อม
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
1
19
262
ตําบลบ้านเหลื่อม
3
53
1,112
ตําบลช่อระกา
3
30
348
ตําบลวังโพธิ์
3
30
245
ตําบลโคกกระเบื้อง
7
86
1,288
รวม
17
218
3,255
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

ค. การศึกษาอื่นๆ อําเภอบ้านเหลื่อมมีศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง มีบุคลากรสายสอนและครู
อาสา จํานวน 4 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 343 คน มีที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นจํานวน 4 แห่ง
ในการเรี ยนการสอนมีท้ งั หลักสู ตรปกติตามระดับชั้นการศึกษาและการฝึ กอาชี พ ให้กบั กลุ่ม
แม่บา้ น กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่ที่มีความสนใจ
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มี ดังนี้

3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขเละการส่ งเสริ มคุณภาพชี วติ ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม

ตารางที่ 342 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอบ้านเหลื่อม
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
4
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
1
รวม
7
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

ข. บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข (ไม่ นับ รวมเอกชน) ในพื้ นที่ อาํ เภอบ้า นเหลื่ อมมี
บุคลากรทางการแพทย์และด้านสาธารณสุ ข และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น รวมทั้งหมด
จํานวน 571 คน ดังนี้
ตารางที่ 343 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอบ้านเหลื่อม
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
3
8,432
ทันตแพทย์
2
12,648
เภสัชกร
2
12,648
พยาบาลวิชาชีพ
40
632
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
510
50
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
25,295
นักวิชาการสาธารณสุ ข 7
3
8,432
บุคลากรสาธารณสุ ข
10
2,530
รวมบุคลากรทั้งหมด
571
44
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้ านเหลื่อม ( 2554)

ค. สถานการณ์ ด้านสาธารณสุ ข ในพื้นที่ อาํ เภอบ้านเหลื่ อม พบว่า มี โรคที่ จะต้องเฝ้ า
ระวัง 10 อันดับแรกของอําเภอ มีดงั นี้
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ตารางที่ 344 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค
อุจจาระร่ วง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
อาหารเป็ นพิษ
ปอดบวม
วัณโรคปอด
อีสุกอีใส
มาลาเรี ย
ตับอักเสบบี
กามโรคต่อมและท่อนํ้าเหลือง
ไข้แดงกี่

2550
377
137
38
36
10
9
9
7
5
5

จํานวนผู้ป่วย
2551
2552
308
232
148
114
34
28
21
52
14
0
46
34
0
0
0
0
0
0
8
18

2553
427
173
62
80
0
7
0
0
0
0

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 345 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอบ้านเหลื่อม
ปี
2549
2550
2551
2552
2553

จํานวนประชากร(คน)
21,351
21,382
21,430
21,480
21,529

อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.15
0.22
0.23
0.52

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
มี ดังนี้ ด้านการป้ องกันและปราบปรามมีสถานี ตาํ รวจภูธรจํานวน 1 แห่ ง คือ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ
บ้านเหลื่อม มีป้อมยามตํารวจ จํานวน2 แห่ง มีตาํ รวจบ้าน จํานวน 99 คน มีผชู ้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษา
ความสงบ จํานวน 21 คน มีอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนทุกตําบล จํานวน 497 คน มีอาสาสมัคร
รักษาดินแดน จํานวน 6 คน และมีลูกเสื อชาวบ้าน จํานวน 145 คน
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ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวโน้มมีปริ มาณลดลงทุกปี คือ กรณี คดีการพก
อาวุธปื น แต่ขณะเดียวกันคดียาเสพติด มีปริ มาณเพิม่ ขึ้นทุกปี
ตารางที่ 346 แสดงการเกิดคดีความในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
คดี
2551
ชิงทรัพย์
0
พยายามฆ่า
0
ทําร้ายร่ างกาย
9
ข่มขืนกระทําชําเรา อนาจาร พรากผูเ้ ยาว์
3
ลักทรัพย์
5
ทําให้เสี ยทรัพย์
3
บุกรุ ก
3
ฉ้อโกง
2
การพนัน
26
ยาเสพติด
22
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์
0
ขับรถในขณะเมาสุ รา
14
พระราชบัญญัติอื่นๆ เช่ น อาวุธ ปื น เลื่ อย
17
โซ่ยนต์ ฯลฯ

2552
1
1
7
2
4
0
0
1
30
45
13
29
15

2553
0
0
2
1
3
1
4
0
25
36
20
9
4

2554
0
2
1
0
2
0
2
1
16
59
0
0
6

ที่ มา : สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่นบั ถือศาสนาพุทธร้อยละ
99 และมีองค์กรทางศาสนา ได้แก่ วัดจํานวน 13 แห่ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 15 แห่ ง ที่พกั สงฆ์จาํ นวน 15
แห่ง และมีโบสถ์คริ สต์จาํ นวน 1 แห่ง มีพระสงฆ์อยูใ่ นพื้นที่จาํ นวน 156 รู ป
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่
รุ่ นผ่านวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นหลากหลายด้าน เช่น การทอผ้าไหม การทอเสื่ อ การผลิตแก๊สชีวภาพ และ
การผลิตผงนัว
7) ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอบ้านเหลื่อมได้มีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นโดยมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่สําคัญ เช่น การทําบุญตามประเพณี
สงกรานต์ ประเพณี ทาํ บุญวันสารท ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี ไหว้ศาลปู่ ตา มีการทําบุญศาลเจ้าพ่อ
หนองแปน ที่บา้ นตลาด ตําบลบ้านเหลื่ อม และมีประเพณี ขี่มา้ ล่อช้างที่เป็ นงานระดับอําเภอ การแสดง
โชว์ของม้า ได้แก่ ขบวนม้าโชว์ การแสดงบังคับม้า การกระโดดข้ามเครื่ องกีดขวาง การวิ่งแข่งระหว่าง
ม้ากับคน การแสดงโชว์ของช้าง ได้แก่ การลอดท้องช้าง การแสดงโชว์ขี่มา้ ล่อช้าง
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8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอบ้านเหลื่อมมีองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ทุกปี และในระดับอําเภอก็มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกี ฬาและนันทนาการ จํานวน 1 คน
สถานที่ที่ใช้เป็ นแหล่งนันทนาการและพักผ่อนในพื้นที่อาํ เภอนั้นมีกระจายในทุกตําบล สําหรับสถานที่
เหมาะสําหรับพัฒนาเป็ นแหล่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ คือ บึงระหานลูกนก อยูท่ ี่หมู่ 6 ตําบลบ้านเหลื่อม
3.13.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอบ้านเหลื่ อมมี พ้ืนที่ ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 110,567 ไร่ ครัวเรื อน
เกษตรกรจํานวน 6,252 ครัวเรื อน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 347 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ )
ผลผลิต (ตัน/ปี )
1
ข้าวนาปี
3,018
55,856
11,172
2
มันสําปะหลัง
2,150
36,736
148,550
3
อ้อย
1,084
17,975
96,528
4
ไม้ผล
120
785
1,265
5
ผัก
476
1,759
1,500
6
อื่น ๆ
243
890
125
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จากการสํารวจมีการทําการปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม โดยพบว่า
มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 5 ชนิด รวมจํานวน 76,257 ตัว ดังนี้
ตารางที่ 348 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
7,597
2
กระบือ
2,135
3
สุ กร
9,944
4
เป็ ดเนื้ อ
1,129
5
เป็ ดไข่
2,375
6
ไก่พ้นื เมือง
64,452
7
ไก่เนื้อ
54,164
8
ไก่ไข่
5,859
ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอบ้ านเหลื่อม (2554)

จํานวนครัวเรือน
1,234
550
891
25
35
130
231
45
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3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าพื้นที่
อําเภอบ้านเหลื่อมมีการทําประมงนํ้าจืดและ มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 1,213.50 ตันต่อปี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 349 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาดุก
100.00
ปลาตะเพียน
99.10
ปลานิล
962.40
ปลาไน
15.00
ปลาสวาย
4.00
รวม
1,213.50
ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.13.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมอํา เภอบ้า นเหลื่ อมมี โรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ไ ด้รั บ
อนุญาตดําเนินการและประกอบการ จํานวน 1 แห่ง คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
3.13.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม ในพื้นที่ของอําเภอบ้านเหลื่อมมีสถานประกอบการ
ด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ในพื้นที่ มี 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอําเภอบ้านเหลื่อม จํากัด
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน / ก๊าซ จํานวน 4 แห่ง
- การขายส่ งและขายปลี กการซ่ อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 36
แห่ง
- ร้านค้าส่ งจํานวน 3 แห่ง
- ร้านค้าปลีกจํานวน 233 แห่ง
- มีตลาดสดจํานวน 1 แห่ง
2) การบริ การที่พกั โรงแรม ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมมีร้านอาหารทัว่ ไปไว้บริ การใน
พื้นที่จาํ นวน 39 ร้าน มีที่พกั ขนาดเล็กจํานวน 3 แห่ง
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3) การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอบ้านเหลื่อมยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่มี
พื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่พกั ผ่อนของประชาชนในพื้นที่ คือ อ่างเก็บนํ้า
ละหานลูกนก อยูท่ ี่บา้ นดอนเปล้า ตําบลบ้านเหลื่อม มีพ้นื ที่ประมาณ 4,000 ไร่
3.13.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอ
จังหวัด รวมทั้งในหมู่บา้ นมีรายละเอียด ดังนี้
- ทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนือ (กรุ งเทพ-แก่งคอย-บัวใหญ่-อุดรธานี) วิ่ง
ผ่านตอนกลางของอําเภอในแนวตะวันตก-ตะวันออก ผ่านพื้นที่ ตาํ บลบ้านเหลื่ อม ตําบลวังโพธิ์ และ
ตําบลโคกกระเบื้อง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2160 สายอําเภอคง – อําเภอบ้านเหลื่อม – อําเภอ
แก้งสนามนาง ระยะทาง 53 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 2369 สายปะคํา – บ้า นเหลื่ อม ระยะทาง 43
กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดิน สานตะโก - โคกสี ระยะทาง 30 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางของกรมโยธาธิ การ สายบ้านเหลื่ อม – บ้า นกุดเวียน เชื่ อมกับ
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 7 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาเส้นทางสายบ้าน
ตะโก – ช่อระกา เชื่อมกับจังหวัดชัยภูมิ (อําเภอเนินสง่า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- ถนนลูกรังของทางหลวงชนบท จํานวน 12 สาย ระยะทาง 28.37 กิโลเมตร
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น 42 สาย ระยะทาง 91 กิโลเมตร
2) การโทรคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร อําเภอบ้านเหลื่ อมมีชุมสายโทรศัพท์จาํ นวน 1
แห่ง ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ง มีหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บา้ น จํานวน 36 หมู่บา้ น
3) ประปา พื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่ อมมี การประปาในพื้นที่ จากผลการสํารวจของพื้นที่
อําเภอบ้านเหลื่อมปี พ.ศ. 2554 พบว่าอําเภอบ้านเหลื่อมมีระบบประปาตําบล และประปาหมู่บา้ นจํานวน
31 แห่ง จํานวนครัวเรื อนที่มีใช้ 3,745 ครัวเรื อน
4) แหล่ งนํ้า ในพื้นที่ อําเภอบ้านเหลื่อมมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับ
ครัวเรื อนและระดับชุมชน ดังนี้ มีคลองชลประทาน จํานวน 1 แห่ง คลองส่ งนํ้า จํานวน 1 แห่ ง บ่อบาดาล
บ่อตอก บ่อเจาะ จํานวน 68 แห่ง สระนํ้า (100 ตารางวาขึ้นไป) จํานวน 80 แห่ง แม่น้ าํ ลําคลอง จํานวน 7
แห่ง ฝายกั้นนํ้า จํานวน 34 แห่ง อ่างเก็บนํ้า จํานวน 10 แห่ง ห้วยลําธาร จํานวน 16 แห่ ง หนองบึง จํานวน
19 แห่ง และมีสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า จํานวน 2 แห่ง
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ตารางที่ 350 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
ประเภทแหล่ งนํา้

2552
2553
2554
ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง ทั้งหมด ที่ใช้ ได้ ในฤดูแล้ ง

บ่อส่ วนตัว
49
บ่อสาธารณะ
59
บ่อนํ้าบาดาล
123
ถังเก็บนํ้า
230
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 123

49
33
121
213
105

49
59
98
213
89

49
33
96
167
89

0
59
75
158
67

0
32
60
158
54

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่ อมมี ดังนี้ ไฟฟ้ า จํานวนครัวเรื อนในอําเภอทั้งหมด
3,745 ครัวเรื อน ซึ่ งมีครอบคลุมทุกหมู่บา้ นในอําเภอแต่ยงั ไม่ครบทุกครัวเรื อนและอยูร่ ะหว่างการขยาย
เขตไฟฟ้ าให้ครบทุกครัวเรื อน
3.13.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน มีลกั ษณะ เป็ น ดิน ร่ วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่าํ
และมีความเค็มระดับปานกลาง พื้นที่ร้อยละ 60 ของอําเภอเป็ นที่ราบลุ่ม อยู่ทางด้านทิศเหนื อ ทิศ
ตะวันตก และทิศใต้ของอําเภอ เหมาะแก่การทํานา ส่ วนอีกร้อยละ 40 ของพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นลอนคลื่น
สู ง อยูท่ างทิศตะวันออกของอําเภอ เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด เป็ นต้น
2) ทรัพยากรนํ้า อําเภอบ้านเหลื่อม มีทรัพยากรนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
- แม่ น้ ําชี ไหลผ่ า นทางตอนเหนื อ ของอํา เภอ มี ค วามยาวประมาณ 8
กิโลเมตร ซึ่ งเป็ นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสี มา โดยไหลผ่าน
พื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมที่บา้ นโนนประดู่ หมู่ที่ 7 และบ้านโต้น หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านเหลื่อม
- ลําห้วยนํ้าเค็มหรื อลําห้วยใหญ่ มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตรไหลมา
จากอําเภอคงผ่านบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 ตําบลช่อระกา หมู่ที่ 4 1 2 5 ตําบลวังโพธิ์ และหมู่ที่ 6 ตําบลบ้าน
เหลื่อม และไหลลงสู่ แม่น้ าํ ชีที่บา้ นโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านเหลื่อม
- อ่างเก็บนํ้าละหานลูกนก ตั้งอยูใ่ นพื้นที่บา้ นดอนเปล้า ตําบลบ้านเหลื่อม มี
พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ มีน้ าํ ขังตลอดปี โดยมีลาํ นํ้าชีไหลผ่านอ่างเก็บนํ้าแห่ งนี้ สภาพนํ้าเป็ นนํ้าเค็มไม่
สามารถนํามาใช้ในการเกษตรได้
3) ทรัพยากรป่ าไม้ อําเภอบ้านเหลื่อม มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สําคัญ 1 แห่ ง คือ ป่ าสงวนโคก
หลวง เขตป่ าสงวนโคกหลวงมีพ้ืนที่ 231 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 99.14 ปั จจุบนั สภาพป่ าถูก
ทําลายเป็ นที่อยูอ่ าศัยและที่ทาํ กินของราษฎรมีป่าชุมชนตั้งอยูท่ ี่บา้ นสระแดงพัฒนา
3

3

0

0
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3.13.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ และ
การแข่งขันในพื้นที่ไม่ค่อยรุ นแรงมากนักเนื่องจากเป็ นอําเภอที่ขนาดประชากรน้อย และพื้นที่มีขนาดเล็ก
แต่อย่างไรก็ตามมีนกั การเมืองท้องถิ่น และผูน้ าํ ในพื้นที่จาํ นวนมากเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้
2) การเมื องระดับท้องถิ่ น ในพื้ นที่อาํ เภอบ้านเหลื่ อมไม่มีก ลุ่ ม ทางการเมื องระดับ
ท้องถิ่ นที่แบ่งแยกที่ชัดเจนนัก เนื่ องจากพื้นที่เล็ก คนในพื้นที่ค่อนข้างรู้จกั กันเป็ นอย่างดี ว่าผูน้ าํ หรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นใคร และประชาชนสามารถพูดคุยสื่ อสารถึงสภาพปั ญหาของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่ อมยังไม่มีความเด่ นชัดในเรื่ องของ
การเมืองภาคประชาชน
3.13.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมจําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ในพื้ น ที่ อ าํ เภอบ้า นเหลื่ อ มมี ห น่ ว ยงานราชการ
ส่ วนกลางอยูใ่ นพื้นที่ คือโรงพยาบาลอําเภอบ้านเหลื่อม และสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ที่ ทาํ การปกครองอําเภอ สถานี ตาํ รวจภูธ ร
สํา นัก งานที่ ดิน สํา นัก งานสรรพากร สํานัก งานสัสดี สํา นักงานเกษตร สํา นัก งานพัฒนาชุ ม ชน และ
สํานักงานปศุสัตว์
3) หน่ ว ยงานรั ฐวิ ส าหกิ จ ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคอํา เภอบ้า นเหลื่ อ ม ที่ ท าํ การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลขอําเภอบ้านเหลื่อม และสถานีรถไฟอําเภอบ้านเหลื่อม
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอบ้า นเหลื่ อ มมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จํานวนหนึ่งแห่ง อยูใ่ กล้ที่วา่ การอําเภอบ้านเหลื่อม
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 4 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านเหลื่อม องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังโพธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกระเบื้อง และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลช่อระกา
ค. เทศบาล ในพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อมมีเทศบาลตําบล จํานวน 1 แห่ง คือเทศบาล
ตําบลบ้านเหลื่อม
5) การปกครองท้ อ งที่ อํา เภอบ้ า นเหลื่ อ มได้ มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 เป็ น 4 ตําบล 39 หมู่บา้ น ดังนี้
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ตารางที่ 351 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอบ้านเหลื่อม
ตําบล
จํานวน
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
บ้านเหลื่อม
8
บ้านเหลื่อม บ้านตลาด บ้านโต้น บ้านหนองใหญ่ บ้านดอนทอง บ้านดอนเปล้า
บ้านโนนประดู่ และบ้านกลาง
บ้านชงโค บ้านวังโพธิ์ บ้านนา บ้านโนนทองหลาง บ้านวังแร่ และบ้านสระแดง
วังโพธิ์
6
โคกกระเบื้อง 16 บ้านโคกกระเบื้อง บ้านดอนตะหนิน บ้านตลุกพลวง บ้านหนองแขม บ้าน
สระสี่ เหลี่ยม บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองปรื อโปร่ ง บ้าน
หนองม่วงช่างพิมพ์ บ้านสามัคคีพฒั นา บ้านหนองโจด บ้านโคกสามัคคี บ้าน
หนองกุงน้อย บ้านโนนตาลเสี้ ยน บ้านหนองสองห้องใต้ บ้านสันติสุข และ
บ้านหนองปรื อพัฒนา
ช่อระกา
9
บ้านช่อระกา บ้านม่วง บ้านขามเวียน บ้านโนนเพ็ด บ้านดอนยาว บ้าน
หนองรัง บ้านช่อบูรพา บ้านช่อพัฒนา และบ้านโนนสมบูรณ์
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอบ้ านเหลื่อม (2554)

3.13.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอบ้ านเหลือ่ ม
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมี ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มจํานวนทั้งสิ้ น 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 50 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จํานวน 5คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 5 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอ ดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 352 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบ้านเหลื่อม
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี แ ม่ น้ ํ าชี ไ หลผ่ า น และมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ - ถนน เส้นทางคมนาคม ชํารุ ด เป็ นหลุ ม เป็ น
ปลอดสารพิษ
บ่อ ไม่ได้รับการซ่อมแซม
- มี โ ครงข่ า ยและสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ - ขาดแหล่งเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่
ทําให้มีน้ าํ ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
ครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่ของอําเภอ
- พื้นที่มีขนาดเล็กง่ายสําหรับการวางแผนในการ - แหล่ ง นํ้า ตื้ นเขิ น ยัง ไม่มี ก ารขุดลอกเพื่ อให้
สามารถกักเก็บนํ้าได้มากขึ้น
พัฒนา
- มีพ้ืนที่สาํ หรับการเกษตรกรรมเป็ นจํานวนมาก - พื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมีจาํ นวนน้อย
- มีคลองส่ งนํ้าด้วยระบบไฟฟ้ าระหว่างหมู่บา้ น
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ตารางที่ 352 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีบุคลากรเฝ้ าระวังด้านควบคุมโรค
- เด็กนักเรี ยน ไม่จบหลักสู ตรภาคบังคับในอัตรา
- มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ทอเสื่ อ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
กก จักสาน ทอผ้าไหม ผ้าฝ้ าย
- ประชาชนไม่สามารถดูแลสุ ขภาพในเบื้ องต้น
- มี การตรวจสุ ขภาพประจําปี ของประชาชนใน
ด้ ว ยตนเอง จึ ง ต้ อ งเน้ น ก ารพึ่ งหมอจาก
พื้นที่
โรงพยาบาลเป็ นหลัก เนื่ องประชาชนขาดความ
- มีการสร้างเครื อข่ายด้านสุ ขภาพในทุกระดับ
ตระหนักในดูแลสุ ขภาพของตนเอง
- มีกองทุนสุ ขภาพในระดับตําบลครบทุกตําบล - ประชาชนในพื้ น ที่ ข าดการรวมกลุ่ ม ในการ
- มี สถานบริ ก ารสาธารณสุ ขใกล้บ ้านที่ บ ริ การ
ประกอบอาชีพ
สะดวก รวดเร็ ว
- แพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ มี
จํานวนน้อย
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี ก องทุ น การเงิ น ในหมู่ บ ้า นที่ บ ริ ห ารจัด การ - ประชาชนมีรายได้ต่อคนต่อปี ในอัตราที่ต่าํ และ
โดยชุมชน และบริ การคนในชุมชน
มีหนี้สินสู งมากขึ้น
- ประชาชนมี ค วามมัน่ คงในด้า นการประกอบ - มีการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่หลังฤดูกาล
อาชีพ
เก็บเกี่ยว
- มี ก ารแปรรู ปผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของ - ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณน้ อ ยและมี
ประชากรจํานวนน้อย
ผลผลิตทางการเกษตร
- ประชาชนในพื้ นที่ เ ป็ นเกษตรกรจํา นวนมาก - ประชาชนว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร
และมีที่ดินทํากินเป็ นของตนเองโดยส่ วนใหญ่
- ประชาชนในพื้ นที่ มี ภ าระหนี้ สิ นสู ง อั น
เนื่องจากทําการเกษตร ส่ งบุตรหลานเรี ยน
- ประชาชนขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบ
อาชี พ รวมทั้ง ทัก ษะในการบริ หารจัดการทุ น
จึงทําให้การทําการเกษตรไม่พฒั นา
- ประชาชนยังไม่มีความพร้ อมในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ตารางที่ 352 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- ประชาชนมี ค วามสามัค คี และความสัม พัน ธ์ - การบู ร ณาการการดํา เนิ น งานจากหน่ ว ยงาน
ระหว่างหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
ต่างๆ มีนอ้ ย
- ประชาชนมี ค วามสนใจด้ า นการเมื อ งการ - ผูน้ าํ ท้องถิ่นยังไม่มีการทํางานเพื่อพัฒนาคนแต่
ปกครอง
ทํางานเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การบริ การของหน่วยงานราชการมีบริ การที่ดี - การแก้ไขปั ญหาขององค์กรท้องถิ่นไม่ตรงกับ
- ผู ้นํา หมู่ บ ้ า น ผู ้นํ า ชุ ม ชน เป็ นคนรุ่ นใหม่ มี
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
- การบริ หารงานท้ อ งถิ่ น ขาดการบริ หารที่
โปร่ ง ใส และประชาชนไม่มี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการทํางาน
- ไม่ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประ ชา ชน โ ดย เฉพ าะ เรื่ องก าร บริ หา ร
งบประมาณท้องถิ่น
- ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองน้อย และ
ไม่ค่อยเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมือง ทั้งใน
เรื่ องการตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง
ท้องถิ่นและการเมืองระดับอื่น ๆ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี ป ระเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษาทุ ก ปี และมี ก าร - เยาวชนรุ่ นใหม่ ส นใจวัฒนธรรม ประเพณี
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ความเชื่อของท้องถิ่นน้อยลง
- ผู ้ที่ มี ค วามรู้ ท างด้ า นความเชื่ อ วัฒ นธรรม - ไม่ มี ก ารรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม
ท้องถิ่ น ประเพณี ทอ้ งถิ่ นยังมีอยู่กระจายในทุก
ประเพณี และความเชื่อท้องถิ่นที่เป็ นระบบ
ตําบล
- ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่ นเก่า
ที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และความ
เชื่อที่ทรงคุณค่าสู่ รุ่นใหม่ ทั้งเด็ก และเยาวชน
- ผู ้รู้ ท างด้ า นวัฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
ท้องถิ่น เริ่ มมีปริ มาณน้อยลงทุกที
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอบ้านเหลื่อม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 353 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอบ้านเหลื่อม
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- นโยบายการพัฒนารถไฟทางคู่ของรัฐบาล
- เกิ ด โรคระบาดของพื ช ที่ แ พร่ ระบาดอย่ า ง
- หน่ วยงานรั ฐมี แนวโน้ม จะมี การพัฒนาระบบ
รวดเร็ ว เช่ น เพลี้ ย แป้ งทํา ลายมัน สํา ปะหลัง
แหล่งนํ้าในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะระบบ
และอื่น ๆ
- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทํา
ชลประทานด้านการเกษตร
ให้ประชาชนปรับตัวด้านการผลิตไม่ทนั และ
คาดเดาเหตุการณ์ไม่ถูก
- เกิ ดการแพร่ ก ระจายดิ นเค็ม จากการทํา เกลื อ
ของอําเภอข้างเคียงและทําให้คุณภาพดินเสื่ อม
ทําการเกษตรไม่ได้เต็มที่
ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- ระบบการศึ ก ษาได้รับ การพัฒ นาทั้ง ในระบบ - โรคอุบตั ิใหม่ที่เกิดขึ้นมีความรุ นแรงมากกว่า
เดิม
และนอกระบบ และรัฐบาลมีนโยบายเรี ยนฟรี ที่
เปิ ดโอกาสให้ ผูด้ ้อ ยโอกาสเข้า ถึ ง การศึ ก ษา - โรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีความรุ นแรงยากต่อ
การควบคุมดูแล
ได้มากขึ้น
- การแพร่ ระบาดของยาเสพติดที่มีมากขึ้นทุกปี
- รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
- นโยบายปรามปรามยาเสพติ ดของรัฐบาลอย่าง
จริ งจัง
- มีกระบวนการพัฒนาครู อย่างจริ งจังเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการสอน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- นโยบายรั ฐ มี ก ารประกัน ราคาผลผลิ ต ด้า น - ราคาผลผลิตตกตํ่า และราคาปั จจัยการผลิตมี
ราคาแพงมากขึ้น
การเกษตร
- มี หน่ วยงานราชการสนับ สนุ นด้า นวิช าการ - ภาวะความผกผัน ทางเศรษฐกิ จ โลก และ
เศรษฐกิจประเทศที่ตกตํ่า
ต่ า ง ๆ เช่ น การฝึ กอบรมและพัฒ นาทัก ษะ
ด้านอาชีพต่าง ๆ ให้กบั คนในพื้นที่
- การเปิ ดการค้าเสรี และอาเซี ยนเป็ นหนึ่งเดียว
ทําให้เกิดปัญหาการแข่งขันทางด้านการตลาด
- มี ก องทุ น สตรี กองทุ น เงิ น ล้า น เพื่ อ พัฒ นา
อาชีพให้กบั กลุ่มอาชีพในพื้นที่
ของสิ นค้าเกษตร
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ตารางที่ 353 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอบ้านเหลื่อม (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี โ ครงการและกิ จ กรรม - มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารประเทศบ่อย ทําให้
พัฒนาความรู ้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การดําเนินการเชิงนโยบายไม่มีความต่อเนื่อง
อํานาจ สิ ทธิ และหน้าที่ของประชาชน
- การคอรัปชัน่ ที่มีมากจนกลายเป็ นเรื่ องปกติ ทํา
- มีกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ นและมีการสนับสนุ น
ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบ
งบประมาณลงสู่ ระดับพื้นที่ และท้องถิ่น
การทํางานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
- กระแสการรณรงค์ต่อต้า นคอรั ปชั่นทุ กระดับ - ไม่มีกระบวนการจัดการที่เด็ดขาดกับบุ คคลที่
ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ทําผิดทางการบริ หารบ้านเมือง
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
- สื่ อ กระแสหลัก ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็ นโอกาสให้ประชาชน
นึ กคิด และวัฒนธรรมของท้องถิ่ น เช่ น ละคร
ได้เผยแพร่ วฒั นธรรม ความเชื่อของตนเอง
ข่าว และอื่น ๆ
- คนโดยทั่ว ไปไม่ ค่ อ ยเห็ น คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่น
- กระแสโลกาภิ วฒั น์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สัง คมโลก และประเทศอย่า งรวดเร็ ว ที่ ท าํ ให้
ประชาชนในพื้ นที่ เลี ย นแบบวัฒนธรรมใหม่
มากขึ้น
3.13.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอบ้านเหลื่อม ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูปโคราช จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ การพัฒนาแหล่งนํ้าให้มี
ปริ มาณมากขึ้นเพื่อนําไปสู่ การส่ งเสริ มการผลิตทางด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยภาครัฐทุก
ระดับ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จ ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคการเมืองและอื่น ๆ จะต้องเข้ามามี
บทบาทในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
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ประเด็นที่ 2 ประเด็นการบริ หารจัดการนํ้าที่เหมาะสม เนื่ องจากว่าหากมีการบริ หาร
จัดการนํ้าที่ดีจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีปริ มาณนํ้าใช้ที่เพียงพอกับความต้องการ และนําไปสู่ การใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการลดต้นทุนการผลิ ต เนื่ องจากเกษตรกรในพื้นที่ประสบกับ
ปั ญหาต้นทุนการผลิตสู ง และทําให้เสี่ ยงต่อการขาดทุนหรื อได้กาํ ไรน้อย
ประเด็นที่ 4 ประเด็นการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้กบั กลุ่ม
อาชีพ ในพื้นที่
การดําเนินการทั้ง 4 ประเด็นในพื้นที่จะเป็ นกระบวนการนําไปสู่ การสร้างความร่ วมมือ
ของภาครั ฐส่ วนกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้อ งถิ่ น ภาคธุ ร กิ จเอกชน รั ฐวิส าหกิ จ ประชาชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ภาคการเมือง และอื่น ๆ โดยมีเป้ าหมายคือการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่อยูด่ ีมีสุข และได้รับ
ความเป็ นธรรม

