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3.13 อาํเภอบ้านเหลือ่ม  

3.13.1 ประวตัิความเป็นมา 

เดิมบา้นเหล่ือมมีตน้มะเหล่ือมใหญ่เกิดอยูก่ลางหมู่บา้น แผก่ิ่งกา้นสาขาให้ร่มเงาเป็นท่ี

ชุมนุมในการจดังานประเพณีประจาํปีต่าง ๆ ของชาวบา้นในหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียง ชาวบา้นจึง

เรียกกนัว่า “บา้นมะเหล่ือม” ต่อมาเพี้ยนมาเป็น “บา้นเหล่ือม” อาํเภอบา้นเหล่ือมเป็นเขตปกครองของ

อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศแบ่งเขตปกครองพื้นท่ีของอาํเภอ

บวัใหญ่ เป็นก่ิงอาํเภอคง ซ่ึงพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมขณะนั้นคือ ตาํบลวงัโพธ์ิในปัจจุบนั เป็นเพียงตาํบล

หน่ึงในก่ิงอาํเภอคง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ก่ิงอาํเภอคงได้ยกฐานะเป็นอาํเภอคง และในปี พ.ศ.2513 

กระทรวงมหาดไทยไดแ้ยกตาํบลวงัโพธ์ิเป็น 2 ตาํบล คือ ตาํบลบา้นเหล่ือม และตาํบลโคกกระเบ้ือง  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2519 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตพื้นท่ี

อาํเภอคงแยกออกเป็นก่ิงอาํเภอบา้นเหล่ือม โดยแบ่งเป็น 3 ตาํบล คือ ตาํบลบา้นเหล่ือม ตาํบลวงัโพธ์ิ 

และตาํบลโคกกระเบ้ือง มีท่ีวา่การก่ิงอาํเภอและส่วนราชการต่าง ๆ ตั้งอยูใ่นท่ีสาธารณะในเขตตาํบลบา้น

เหล่ือม ในพื้นท่ีทั้งหมด 59 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2523 ก่ิงอาํเภอบา้นเหล่ือมไดข้อแยกตาํบล

ใหม่เพิ่มข้ึนอีก 1 ตาํบล คือตาํบลช่อระกา โดยแยกจากตาํบลวงัโพธ์ิ และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2530 ได้มี  

พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะจากก่ิงอาํเภอเป็นอาํเภอบา้นเหล่ือม  
 

3.13.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

  อาํเภอบา้นเหล่ือมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดันครราชสีมา ห่างจากตวัจงัหวดั 86 

กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 233 ตารางกิโลเมตร หรือ 145,625 ไร่ โดยอยูใ่นเขตป่าสงวนโคกหลวงมีพื้นท่ี 

231 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 99.14 ปัจจุบนัสภาพป่าถูกทาํลาย กลายเป็นท่ีอยู่อาศยัและท่ีทาํกิน

ของราษฎรในอาํเภอบา้นเหล่ือมและอาํเภอใกลเ้คียง 

  อาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอและจงัหวดัใกล้เคียง มีดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อกบัพื้นท่ีอาํเภอ 

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอคง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอเนินสง่า 

จงัหวดัชยัภูมิ 
 

3.13.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอบา้นเหล่ือม โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นท่ี

ราบลุ่ม อยู่ทางดา้นทิศเหนือ ทิศตะวนัตก และทิศใตข้องอาํเภอ เหมาะแก่การทาํนา ส่วนอีกร้อยละ 40 

ของพื้นท่ี อยูท่างทิศตะวนัออกของอาํเภอ เป็นท่ีลกัษณะเป็นลอนคล่ืนสูง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น 

ออ้ย มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 

สภาพอากาศตลอดทั้งปี ในฤดูหนาว อากาศค่อนขา้งหนาว มีอุณหภูมิตํ่าสุดท่ี 15 องศา

เซลเซียส ส่วนในฤดูร้อน อากาศร้อนจดั มีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35 - 40 องศาเซลเซียส และในฤดูฝนจะมี
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ปริมาณฝนตกเฉล่ียประมาณปีละ 926 มิลลิเมตร และตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฝนจะ

ทิ้งช่วงในกลางฤดูฝนของทุกปี ทาํใหส่้งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ี 

 

 3.13.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอบา้นเหล่ือมโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์รองลงมาคือ

การประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

 

ตารางที ่333 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 206 224 430 

นกัเรียน 1,246 1,120 2,366 

นกัศึกษา 122    152 274 

ทาํนา 2,063 2,145 4,208 

ทาํไร่ 463 420 883 

ทาํสวน 9     5 14 

ประมง 17 18 35 

ปศุสัตว ์     2 2 4 

รับราชการ   63 74 137 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 1 0 1 

พนกังานบริษทั   30    39       69 

รับจา้งทัว่ไป 745 657 1,402 

คา้ขาย 112 124 236 

ธุรกิจส่วนตวั 15 4 19 

อ่ืนๆ 352 362 714 

รวมทั้งส้ิน 5,446 5,346 10,792 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 

 

  2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรอยู่ท่ี 

58,716.85 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากท่ีสุดคือ เทศบาลตาํบลบา้นเหล่ือมมีรายไดเ้ฉล่ีย
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จาํนวน 69,300.79 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลบา้นเหล่ือมมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 60,900.65 บาท

ต่อคนต่อปี และพบวา่พื้นท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลวงัโพธ์ิ มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 43,781.54 บาท

ต่อคนต่อปี  

 

ตารางที ่334 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 บา้นเหล่ือม 60,900.65 

2 วงัโพธ์ิ 43,781.54 

3 โคกกระเบ้ือง 59,296.72 

4 ช่อระกา 54,037.63 

5 เทศบาลตาํบลบา้นเหล่ือม 69,300.79 

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรในพืน้ที่ 58,716.85 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 
 

 3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 164,969,901 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

อาศยั ค่าการเดินทาง (นํ้ ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และ

การพนนั ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวม จาํนวน 99,562,987 

บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  
 

ตารางที ่335 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 23,243,486 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 23,243,486 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 26,954,698 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 26,954,698 
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ตารางที ่335 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 24,716,362 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 24,716,362 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 24,648,441 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 24,648,441 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 15,989,467 

จาํนวนรวม 15,989,467 

ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ซ้ื ออา หา ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 47,869,968 

จาํนวนรวม 47,869,968 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,824,713 

จาํนวนรวม 11,824,713 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ เ ส้ื อ ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,324,119 

จาํนวนรวม 12,324,119 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 5,618,170 

จาํนวนรวม 5,618,170 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,689,370 

จาํนวนรวม 6,689,370 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,761,131 

จาํนวนรวม 24,761,131 
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ตารางที ่335 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 17,538,216 

จาํนวนรวม 17,538,216 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 11,537,774 

จาํนวนรวม 11,537,774 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,237,899 

จาํนวนรวม 9,237,899 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 9,739,112 

จาํนวนรวม 9,739,112 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 2,985,990 

จาํนวนรวม 2,985,990 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 3,666,595 

จาํนวนรวม 3,666,595 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 16,637,878 

จาํนวนรวม 16,637,878 

รวมทั้งหมด 295,983,389 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

4) หน้ีสินและเงินออม จากการสํารวจขอ้มูลบญัชีครัวเรือน พบวา่ ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ประชากรมีหน้ีสินเฉล่ีย 6,780.39 บาทต่อคนต่อปี และมีเงินออมเฉล่ีย 4,903.97 บาทต่อคนต่อปี  

จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอบา้นเหล่ือมประจาํปี 

พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในอาํเภอบา้นเหล่ือมมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 237.1 ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพจาํนวน 201.5 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและ

การศึกษาจาํนวน 20 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบจาํนวน 15.6 ลา้นบาท  
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 5) กลุ่มองคก์ร 

ก. กลุ่มองค์กรชุมชนและองค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม มีกลุ่ม

ประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี 
 

ตารางที ่336 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

ระดบัอาํเภอ 

78 ส นั บ ส นุ น ก า ร ดํา เ นิ น ง า น

กองทุนหมู่บา้น 

นายเสวย การนอก 

คณะกรรมการพฒันาสตรี

อาํเภอ 

585 สนบัการดาํเนินงานพฒันาสตรี นางกากี หาญนอก 

ชมรม อสม.ระดบัอาํเภอ 516 สนับสนุนการดาํเนินงานด้าน

สาธารณสุข 

น.ส.บุญทอม เหล่ือมศรีจนัทร์ 

ชมรมอาสาสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือนระดบั

อาํเภอ 

585 สนับสนุนการดาํเนินงานด้าน

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ไม่มีขอ้มูล 

ช ม ร ม ผู ้ สู ง อ า ยุ ร ะ ดั บ

อาํเภอ 

2900 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จัด ส วัส ดิ ก า ร

ผูสู้งอาย ุ

นายจกัรี วฒันเสถียร 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป อาํเภอบา้นเหล่ือม จงัหวดันครราชสีมา มี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่337 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ช่ือกลุ่ม ช่ือประธาน ทีอ่ยู่ 

 กลุ่มแม่บา้นดอนทองไหมไทย คุณหนูวาส ทานอก 51 หมู่ 5 ต.บา้นเหล่ือม  

กลุ่มแม่บา้นช่อระการ่วมใจ คุณกากี หาญนอก  316 หมู่ 1 ต.ช่อระกา  

กลุ่มเยบ็ผา้ใส่กระดาษทิชชู นางปราณี ภาแกดาํ 146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบ้ือง  

กลุ่มทอเส่ือพื้นบา้นสระส่ีเหล่ียม นางบุญเล้ียง ชมชะนดั  18 หมู่ 4 ต.โคกกระเบ้ือง  

กลุ่มเยบ็ผา้ใส่กระดาษทิชชูบา้น

สระส่ีเหล่ียม 

นางปราณี ภาแกดาํ  

 

146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบ้ือง  

กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัโพธ์ิ นายชิงชยั พวัพฒันพงศ ์ 94 หมู่ 3 ต.วงัโพธ์ิ  

กลุ่มสตรีเกษตรกรแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากปลา 

นางปัทมา ฆอ้งนอก  

 

6 หมู่ 6 ต.บา้นเหล่ือม 

กลุ่มสตรีตดัเยบ็ผา้กนัเป้ือน นางสังวาลย ์ทุมแสง  167 หมู่ 5 ต.โคกกระเบ้ือง  
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ตารางที ่337 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม ช่ือประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้น

ช่อบูรพา 

นางกงัวล ทาํสวน  

 

37 หมู่ 7 ต.ช่อระกา  

 กลุ่มสตรีทอผา้ห่มไหมพรม นางดาํ จอดนอก  42 หมู่ 16 ต.โคกกระเบ้ือง  

กลุ่มหตัถกรรมผา้ไหม นางไสว พรมนินทร์  13/1 หมู่ 3 ต.บา้นเหล่ือม  

กลุ่มทอผา้ไหมบา้นโตน้ นางสมบติั กรรมนคร  108 หมู่ 3 ต.บา้นเหล่ือม  

กลุ่มผูผ้ลิตสุราแช่บา้นดอนยาว นางสุบิน ศรีธรรมมา  54 หมู่ 5 ต.ช่อระกา  

กลุ่มทอเส่ือพื้นบา้นสระส่ีเหล่ียม นางบุญเล้ียง ชมชะนดั  18 หมู่ 4 ต.โคกกระเบ้ือง  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

 

3.13.5 ลกัษณะทางสังคม  

1) ด้านประชากร อาํเภอบ้านเหล่ือม มีจาํนวนครัวเรือนทั้ งส้ิน 5,444 ครัวเรือน มี

ประชากรจาํนวน 25,295 คน เป็นชายจาํนวน  10,432 คน เป็นหญิงจาํนวน 14,863 คน มีรายละเอียดเป็น

รายเป็นรายตาํบลดงัน้ี   

 

ตารางที ่338 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ตําบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

เทศบาลตาํบลบา้นเหล่ือม 1,047 1,807 1,978 3,785 

ตาํบลบา้นเหล่ือม 727 1,305 1,312 2,617 

ตาํบลวงัโพธ์ิ 671 1,161 1,180 2,341 

ตาํบลโคกกระเบ้ือง 2,099 4,307 1,870 6,177 

ตาํบลช่อระกา 900 1,852 8,523 10,375 

รวม 5,444 10,432 14,863 25,295 

ท่ีมา:  ข้อมลูจากสาํนักทะเบียนราษฎรอาํเภอบ้านเหล่ือม (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2554)  

 

ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.2)  ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจ

จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยู่จริง ณ วนัสํารวจ พบว่าอาํเภอบา้นเหล่ือมมีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุ

ดงัน้ี 
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ตารางที ่339 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 37 35 72 

1– 2 121 100 221 

3– 5 232 214 446 

6– 11 537 486 1,023 

12– 14 339 262 601 

15– 17 285 246 531 

18– 25 571 485 1,056 

26– 49 1,788 1,880 3,668 

50– 60 818 800 1,618 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 718 838 1,556 

รวมทั้งหมด 5,446 5,346 10,792 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

หมายเหตุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 

2) ดา้นการศึกษา  

ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม ส่วนใหญ่ จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้  
 

ตารางที ่340 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 135 143 278 

ตํ่ากวา่ ป.4 538 546 1,084 

ป.4-6 2,957 2,979 5,936 

ม.ศ. 1-3 13 15 28 

ม.1-3 836 684 1,520 

ม.ศ.4-5 20 14 34 

ม.4-6 421 426 847 
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ตารางที ่340 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ปวช. 83 44 127 

ปวส. 69 65 134 

ปริญญาตรี 133 186 319 

ปริญญาโท 7 3 10 

ปริญญาเอก 1 1 2 

อ่ืนๆไม่ระบุ 233 240 473 

รวม 5,446 5,346 10,792 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอบา้นเหล่ือมมีโรงเรียนจาํนวน 17 แห่ง มีครูทั้งหมดจาํนวน

218 คน นกัเรียนจาํนวน 3,255 คนโดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 29 คน  
 

ตารางที ่341 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

เทศบาลตาํบลบา้นเหล่ือม 1 19 262 

ตาํบลบา้นเหล่ือม 3 53 1,112 

ตาํบลช่อระกา 3 30 348 

ตาํบลวงัโพธ์ิ 3 30 245 

ตาํบลโคกกระเบ้ือง 7 86 1,288 

รวม 17 218 3,255 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 
 

ค. การศึกษาอ่ืนๆ อาํเภอบา้นเหล่ือมมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง มีบุคลากรสายสอนและครู

อาสา จาํนวน 4 คน มีนกัเรียนจาํนวน 343 คน มีท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 4 แห่ง  

ในการเรียนการสอนมีทั้งหลกัสูตรปกติตามระดบัชั้นการศึกษาและการฝึกอาชีพ ให้กบักลุ่ม

แม่บา้น กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีท่ีมีความสนใจ 
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3) ดา้นการสาธารณสุข  

ก. สถานบริการดา้นสาธารณสุขเละการส่งเสริมคุณภาพชีวติในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

มี ดงัน้ี  
 

ตารางที ่342 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอบา้นเหล่ือม 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 4  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   1  

รวม 7  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

 

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ไม่นับรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอบ้านเหล่ือมมี

บุคลากรทางการแพทยแ์ละดา้นสาธารณสุข และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น รวมทั้งหมด

จาํนวน 571 คน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่343 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอบา้นเหล่ือม 

บุคลากร จํานวน (คน)  ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     3 8,432 

ทนัตแพทย ์ 2 12,648 

เภสัชกร 2 12,648 

พยาบาลวชิาชีพ 40 632 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 510 50 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 25,295 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 3 8,432 

บุคลากรสาธารณสุข  10 2,530 

รวมบุคลากรทั้งหมด 571 44 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอบ้านเหล่ือม ( 2554) 
 

ค. สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม พบว่า มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้า

ระวงั 10 อนัดบัแรกของอาํเภอ มีดงัน้ี  
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ตารางที ่344 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ลาํดับที ่ โรค 
จํานวนผู้ป่วย 

2550 2551 2552 2553 

1 อุจจาระร่วง 377 308 232 427 

2 ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 137 148 114 173 

3 อาหารเป็นพิษ 38 34 28 62 

4 ปอดบวม 36 21 52 80 

5 วณัโรคปอด 10 14 0 0 

6 อีสุกอีใส 9 46 34 7 

7 มาลาเรีย 9 0 0 0 

8 ตบัอกัเสบบี 7 0 0 0 

9 กามโรคต่อมและท่อนํ้าเหลือง 5 0 0 0 

10 ไขแ้ดงก่ี 5 8 18 0 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอบ้านเหล่ือม (2554)  
 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร 

โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่345 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ปี จํานวนประชากร(คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 21,351 - 

2550 21,382 0.15 

2551 21,430 0.22 

2552 21,480 0.23 

2553 21,529 0.52 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

 4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

มี ดงัน้ี ดา้นการป้องกนัและปราบปรามมีสถานีตาํรวจภูธรจาํนวน 1 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ

บา้นเหล่ือม มีป้อมยามตาํรวจ จาํนวน2 แห่ง  มีตาํรวจบา้น จาํนวน 99 คน  มีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษา

ความสงบ จาํนวน  21 คน  มีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนทุกตาํบล จาํนวน 497 คน มีอาสาสมคัร

รักษาดินแดน จาํนวน 6 คน และมีลูกเสือชาวบา้น จาํนวน 145 คน   
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 ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมคดีท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแนวโนม้มีปริมาณลดลงทุกปี คือ กรณี คดีการพก

อาวธุปืน แต่ขณะเดียวกนัคดียาเสพติด มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี  
 

ตารางที ่346 แสดงการเกิดคดีความในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

คด ี 2551 2552 2553 2554 

ชิงทรัพย ์ 0 1 0 0 

พยายามฆ่า 0 1 0 2 

ทาํร้ายร่างกาย 9 7 2 1 

ข่มขืนกระทาํชาํเรา อนาจาร พรากผูเ้ยาว ์ 3 2 1 0 

ลกัทรัพย ์ 5 4 3 2 

ทาํใหเ้สียทรัพย ์ 3 0 1 0 

บุกรุก 3 0 4 2 

ฉอ้โกง 2 1 0 1 

การพนนั 26 30 25 16 

ยาเสพติด 22 45 36 59 

พระราชบญัญติัแอลกอฮอล ์ 0 13 20 0 

ขบัรถในขณะเมาสุรา 14 29 9 0 

พระราชบญัญติัอ่ืนๆ เช่น อาวุธปืน เล่ือย

โซ่ยนต ์ฯลฯ 

17 15 4 6 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอบ้านเหล่ือม (2554)  
 

 5) ดา้นศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 

99 และมีองค์กรทางศาสนา ไดแ้ก่ วดัจาํนวน 13 แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 15 แห่ง ท่ีพกัสงฆจ์าํนวน 15 

แห่ง และมีโบสถค์ริสตจ์าํนวน 1 แห่ง มีพระสงฆอ์ยูใ่นพื้นท่ีจาํนวน 156 รูป  

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่

รุ่นผา่นวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น เช่น การทอผา้ไหม การทอเส่ือ การผลิตแก๊สชีวภาพ และ

การผลิตผงนวั  

7) ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอบา้นเหล่ือมไดมี้การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินโดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสําคญั เช่น การทาํบุญตามประเพณี

สงกรานต ์ประเพณีทาํบุญวนัสารท ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหวศ้าลปู่ ตา มีการทาํบุญศาลเจา้พ่อ

หนองแปน ท่ีบา้นตลาด ตาํบลบา้นเหล่ือม และมีประเพณีข่ีมา้ล่อชา้งท่ีเป็นงานระดบัอาํเภอ การแสดง

โชวข์องมา้ ไดแ้ก่ ขบวนมา้โชว ์การแสดงบงัคบัมา้ การกระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวาง การวิ่งแข่งระหวา่ง

มา้กบัคน การแสดงโชวข์องชา้ง ไดแ้ก่ การลอดทอ้งชา้ง การแสดงโชวข่ี์มา้ล่อชา้ง 
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8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอบา้นเหล่ือมมีองคก์รปกครองทอ้งถ่ินจดัให้มีการแข่งขนักีฬา

ประจาํปีทุกปี และในระดบัอาํเภอก็มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้นกีฬาและนนัทนาการ จาํนวน 1 คน 

สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นแหล่งนนัทนาการและพกัผอ่นในพื้นท่ีอาํเภอนั้นมีกระจายในทุกตาํบล สําหรับสถานท่ี

เหมาะสาํหรับพฒันาเป็นแหล่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ คือ บึงระหานลูกนก อยูท่ี่หมู่ 6 ตาํบลบา้นเหล่ือม 
 

 3.13.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

1) การกสิกรรม อาํเภอบา้นเหล่ือมมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 110,567 ไร่ ครัวเรือน

เกษตรกรจาํนวน 6,252 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
 

ตารางที ่347 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 
 

2) ดา้นปศุสัตว ์จากการสาํรวจมีการทาํการปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม โดยพบวา่

มีเกษตรกรเล้ียงสัตว ์5 ชนิด รวมจาํนวน 76,257 ตวั ดงัน้ี  
 

ตารางที ่348 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 7,597 1,234 

2 กระบือ 2,135 550 

3 สุกร 9,944 891 

4 เป็ดเน้ือ 1,129 25 

5 เป็ดไข่ 2,375 35 

6 ไก่พื้นเมือง 64,452 130 

7 ไก่เน้ือ 54,164 231 

8 ไก่ไข่ 5,859 45 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 
 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก(ไร่) ผลผลติ (ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 3,018 55,856 11,172 

2 มนัสาํปะหลงั 2,150 36,736 148,550 

3 ออ้ย 1,084 17,975 96,528 

4 ไมผ้ล 120 785 1,265 

5 ผกั 476 1,759 1,500 

6 อ่ืน ๆ 243 890 125 



456 

 

 3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบว่าพื้นท่ี

อาํเภอบา้นเหล่ือมมีการทาํประมงนํ้ าจืดและ มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 1,213.50 ตนัต่อปี 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ตารางที ่349 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาดุก 100.00 

ปลาตะเพียน  99.10 

ปลานิล  962.40 

ปลาไน  15.00 

ปลาสวาย  4.00 

รวม 1,213.50 

ท่ีมา :  สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

 3.13.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอบ้านเหล่ือมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับ

อนุญาตดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 1 แห่ง คือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

3.13.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม ในพื้นท่ีของอาํเภอบา้นเหล่ือมมีสถานประกอบการ

ดา้นพาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 1  แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สหกรณ์ในพื้นท่ี มี 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอบา้นเหล่ือม จาํกดั 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน / ก๊าซ  จาํนวน 4 แห่ง  

- การขายส่งและขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจกัรยานยนต์ จาํนวน 36 

แห่ง  

- ร้านคา้ส่งจาํนวน 3 แห่ง 

- ร้านคา้ปลีกจาํนวน 233 แห่ง  

- มีตลาดสดจาํนวน 1 แห่ง  

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมมีร้านอาหารทัว่ไปไวบ้ริการใน

พื้นท่ีจาํนวน 39 ร้าน มีท่ีพกัขนาดเล็กจาํนวน 3 แห่ง  
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3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอบา้นเหล่ือมยงัไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว แต่มี

พื้นท่ีท่ีสามารถท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผอ่นของประชาชนในพื้นท่ี คือ อ่างเก็บนํ้ า

ละหานลูกนก อยูท่ี่บา้นดอนเปลา้ ตาํบลบา้นเหล่ือม มีพื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร่  

 

3.13.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอ

จงัหวดั รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพ-แก่งคอย-บวัใหญ่-อุดรธานี) วิ่ง

ผ่านตอนกลางของอาํเภอในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก ผ่านพื้นท่ีตาํบลบา้นเหล่ือม ตาํบลวงัโพธ์ิ และ

ตาํบลโคกกระเบ้ือง 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2160 สายอาํเภอคง – อาํเภอบา้นเหล่ือม – อาํเภอ

แกง้สนามนาง ระยะทาง 53 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2369 สายปะคาํ – บ้านเหล่ือม ระยะทาง 43 

กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผน่ดิน สานตะโก - โคกสี ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

- ถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ สายบา้นเหล่ือม – บา้นกุดเวียน เช่ือมกับ

อาํเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ ระยะทาง 7 กิโลเมตร 

- ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาเส้นทางสายบา้น

ตะโก – ช่อระกา เช่ือมกบัจงัหวดัชยัภูมิ (อาํเภอเนินสง่า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

- ถนนลูกรังของทางหลวงชนบท จาํนวน 12 สาย ระยะทาง 28.37 กิโลเมตร 

- ถนนลูกรังเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น 42 สาย ระยะทาง 91 กิโลเมตร 

2) การโทรคมนาคม การติดต่อส่ือสาร อาํเภอบา้นเหล่ือมมีชุมสายโทรศพัท์จาํนวน 1 

แห่ง ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 1 แห่ง มีหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บา้น จาํนวน 36 หมู่บา้น  

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมมีการประปาในพื้นท่ี จากผลการสํารวจของพื้นท่ี

อาํเภอบา้นเหล่ือมปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอบา้นเหล่ือมมีระบบประปาตาํบล และประปาหมู่บา้นจาํนวน 

31 แห่ง จาํนวนครัวเรือนท่ีมีใช ้3,745 ครัวเรือน 

  4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ี อาํเภอบา้นเหล่ือมมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ขนาดเล็กและระดบั

ครัวเรือนและระดบัชุมชน ดงัน้ี มีคลองชลประทาน จาํนวน 1 แห่ง คลองส่งนํ้ า จาํนวน 1 แห่ง บ่อบาดาล 

บ่อตอก บ่อเจาะ จาํนวน 68 แห่ง สระนํ้ า (100 ตารางวาข้ึนไป) จาํนวน 80 แห่ง แม่นํ้ าลาํคลอง จาํนวน 7 

แห่ง ฝายกั้นนํ้า จาํนวน 34 แห่ง อ่างเก็บนํ้า จาํนวน 10 แห่ง หว้ยลาํธาร จาํนวน 16 แห่ง หนองบึง จาํนวน 

19 แห่ง และมีสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า จาํนวน 2 แห่ง 
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ตารางที ่350 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง ทั้งหมด ที่ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 49 49 49 49 0 0 

บ่อสาธารณะ 59 33 59 33 59 32 

บ่อนํ้าบาดาล   123 121 98 96 75 60 

ถงัเก็บนํ้า 230 213 213 167 158 158 

โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ 123 105 89 89 67 54 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 
 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมมี ดงัน้ี ไฟฟ้า จาํนวนครัวเรือนในอาํเภอทั้งหมด 

3,745 ครัวเรือน ซ่ึงมีครอบคลุมทุกหมู่บา้นในอาํเภอแต่ยงัไม่ครบทุกครัวเรือนและอยูร่ะหวา่งการขยาย

เขตไฟฟ้าใหค้รบทุกครัวเรือน  
  

3.13.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะ3เป็น0ดิน0ร่วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า

และมีความเค็มระดบัปานกลาง3 พื้นท่ีร้อยละ 60 ของอาํเภอเป็นท่ีราบลุ่ม อยู่ทางด้านทิศเหนือ ทิศ

ตะวนัตก และทิศใตข้องอาํเภอ เหมาะแก่การทาํนา ส่วนอีกร้อยละ 40 ของพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นลอนคล่ืน

สูง อยูท่างทิศตะวนัออกของอาํเภอ เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด เป็นตน้ 

2) ทรัพยากรนํ้า อาํเภอบา้นเหล่ือม มีทรัพยากรนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

- แม่นํ้ า ชี  ไหลผ่านทางตอนเหนือของอํา เภอ มีความยาวประมาณ 8 

กิโลเมตร ซ่ึงเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหวา่งจงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดันครราชสีมา โดยไหลผา่น

พื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมท่ีบา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 7 และบา้นโตน้ หมู่ท่ี 3 ตาํบลบา้นเหล่ือม 

- ลาํห้วยนํ้ าเค็มหรือลาํห้วยใหญ่ มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตรไหลมา

จากอาํเภอคงผา่นบา้นขามเวยีน หมู่ท่ี 3 ตาํบลช่อระกา หมู่ท่ี 4 1 2 5 ตาํบลวงัโพธ์ิ และหมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้น

เหล่ือม และไหลลงสู่แม่นํ้าชีท่ีบา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 7 ตาํบลบา้นเหล่ือม   

- อ่างเก็บนํ้าละหานลูกนก ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีบา้นดอนเปลา้ ตาํบลบา้นเหล่ือม มี

พื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร่  มีนํ้ าขงัตลอดปี โดยมีลาํนํ้ าชีไหลผา่นอ่างเก็บนํ้ าแห่งน้ี สภาพนํ้ าเป็นนํ้ าเค็มไม่

สามารถนาํมาใชใ้นการเกษตรได ้

3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอบา้นเหล่ือม มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั 1 แห่ง คือ ป่าสงวนโคก

หลวง เขตป่าสงวนโคกหลวงมีพื้นท่ี 231 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 99.14 ปัจจุบนัสภาพป่าถูก

ทาํลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีทาํกินของราษฎรมีป่าชุมชนตั้งอยูท่ี่บา้นสระแดงพฒันา 
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 3.13.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมไม่มีสาขาพรรคการเมืองในพื้นท่ี และ

การแข่งขนัในพื้นท่ีไม่ค่อยรุนแรงมากนกัเน่ืองจากเป็นอาํเภอท่ีขนาดประชากรนอ้ย และพื้นท่ีมีขนาดเล็ก 

แต่อยา่งไรก็ตามมีนกัการเมืองทอ้งถ่ิน และผูน้าํในพื้นท่ีจาํนวนมากเป็นฐานคะแนนเสียงให ้

  2) การเมืองระดับทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอบ้านเหล่ือมไม่มีกลุ่มทางการเมืองระดับ

ทอ้งถ่ินท่ีแบ่งแยกท่ีชัดเจนนัก เน่ืองจากพื้นท่ีเล็ก คนในพื้นท่ีค่อนขา้งรู้จกักนัเป็นอย่างดี ว่าผูน้าํหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นใคร และประชาชนสามารถพดูคุยส่ือสารถึงสภาพปัญหาของพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอบ้านเหล่ือมยงัไม่มีความเด่นชัดในเร่ืองของ

การเมืองภาคประชาชน  

  

 3.13.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง  ในเขตพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมจาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอบ้านเหล่ือมมีหน่วยงานราชการ

ส่วนกลางอยูใ่นพื้นท่ี คือโรงพยาบาลอาํเภอบา้นเหล่ือม และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่  ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธร 

สํานักงานท่ีดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร สํานักงานพฒันาชุมชน และ

สาํนกังานปศุสัตว ์

3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอบ้านเหล่ือม ท่ีทาํการ

ไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอบา้นเหล่ือม และสถานีรถไฟอาํเภอบา้นเหล่ือม 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอบ้านเหลื่อมมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  มีศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

จาํนวนหน่ึงแห่ง อยูใ่กลท่ี้วา่การอาํเภอบา้นเหล่ือม 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล

บา้นเหล่ือม องค์การบริหารส่วนตาํบลวงัโพธ์ิ  องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกกระเบ้ือง และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลช่อระกา 

ค. เทศบาล ในพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือมมีเทศบาลตาํบล จาํนวน 1 แห่ง คือเทศบาล

ตาํบลบา้นเหล่ือม  

5) การปกครองท้อง ท่ี  อํา เภอบ้านเหล่ือมได้มีการแบ่ง เขตการปกครองตาม 

พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 4 ตาํบล 39 หมู่บา้น ดงัน้ี 
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ตารางที ่351 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอบา้นเหล่ือม 

ตําบล จํานวน

หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

บา้นเหล่ือม 8 บา้นเหล่ือม บา้นตลาด บา้นโตน้ บา้นหนองใหญ่ บา้นดอนทอง บา้นดอนเปลา้ 

บา้นโนนประดู่ และบา้นกลาง 

วงัโพธ์ิ 6 บา้นชงโค บา้นวงัโพธ์ิ บา้นนา บา้นโนนทองหลาง บา้นวงัแร่ และบา้นสระแดง 

โคกกระเบ้ือง 16 บา้นโคกกระเบ้ือง บา้นดอนตะหนิน บา้นตลุกพลวง บา้นหนองแขม บา้น 

สระส่ีเหล่ียม บา้นหนองสองหอ้ง บา้นหนองปรือโปร่ง บา้น 

หนองม่วงช่างพิมพ ์บา้นสามคัคีพฒันา บา้นหนองโจด บา้นโคกสามคัคี บา้น

หนองกุงนอ้ย บา้นโนนตาลเส้ียน บา้นหนองสองหอ้งใต ้บา้นสันติสุข และ

บา้นหนองปรือพฒันา 

ช่อระกา 9 บา้นช่อระกา บา้นม่วง บา้นขามเวยีน บา้นโนนเพด็ บา้นดอนยาว บา้น 

หนองรัง บา้นช่อบูรพา บา้นช่อพฒันา และบา้นโนนสมบูรณ์ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอบ้านเหล่ือม (2554) 

3.13.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอบ้านเหลือ่ม 

  จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมี ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมจาํนวนทั้งส้ิน 60 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 50 คน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จาํนวน 5คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 5 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการระดมสมองและ

วเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอ ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่352 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบา้นเหล่ือม 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีแม่นํ้ า ชีไหลผ่าน และมีสภาพแวดล้อมท่ี

ปลอดสารพิษ 

- มี โค รง ข่ า ย แล ะ สั ญ ญา ณ โท รศัพ ท์ มื อ ถื อ

ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีของอาํเภอ  

- พื้นท่ีมีขนาดเล็กง่ายสําหรับการวางแผนในการ

พฒันา 

- มีพื้นท่ีสาํหรับการเกษตรกรรมเป็นจาํนวนมาก 

- มีคลองส่งนํ้าดว้ยระบบไฟฟ้าระหวา่งหมู่บา้น 

ก. ด้านกายภาพ  

- ถนน เส้นทางคมนาคม  ชาํรุด  เป็นหลุม เป็น

บ่อ  ไม่ไดรั้บการซ่อมแซม 

- ขาดแหล่งเก็บกกันํ้ าเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ 

ทาํใหมี้นํ้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

- แหล่งนํ้ าต้ืนเขิน ยงัไม่มีการขุดลอกเพื่อให้

สามารถกกัเก็บนํ้าไดม้ากข้ึน  

- พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสาธารณะมีจาํนวนนอ้ย 
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ตารางที ่352 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีบุคลากรเฝ้าระวงัดา้นควบคุมโรค  

- มีภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น เช่น ทอเส่ือ

กก จกัสาน ทอผา้ไหม ผา้ฝ้าย 

- มีการตรวจสุขภาพประจาํปีของประชาชนใน

พื้นท่ี 

- มีการสร้างเครือข่ายดา้นสุขภาพในทุกระดบั 

- มีกองทุนสุขภาพในระดบัตาํบลครบทุกตาํบล 

- มีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่ีบริการ

สะดวก รวดเร็ว 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- เด็กนกัเรียน ไม่จบหลกัสูตรภาคบงัคบัในอตัรา

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 

- ประชาชนไม่สามารถดูแลสุขภาพในเบ้ืองตน้

ด้ว ย ต น เ อ ง  จึ ง ต้อ ง เ น้น ก า ร พึ่ ง ห ม อ จ า ก

โรงพยาบาลเป็นหลกั เน่ืองประชาชนขาดความ

ตระหนกัในดูแลสุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 

- แพทยแ์ละบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีมี

จาํนวนนอ้ย 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีกองทุนการเงินในหมู่บ้านท่ีบริหารจัดการ

โดยชุมชน และบริการคนในชุมชน 

- ประชาชนมีความมัน่คงในด้านการประกอบ

อาชีพ 

- มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อ เพิ่มมูลค่าของ

ผลผลิตทางการเกษตร 

- ประชาชนในพื้นท่ีเป็นเกษตรกรจาํนวนมาก 

และมีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเองโดยส่วนใหญ่  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ประชาชนมีรายไดต่้อคนต่อปีในอตัราท่ีตํ่าและ

มีหน้ีสินสูงมากข้ึน 

- มีการอพยพแรงงานออกนอกพื้นท่ีหลงัฤดูกาล

เก็บเก่ียว 

- ได้ รับ ก ารจัดส รรง บ ป ระ ม า ณน้อย แล ะ มี

ประชากรจาํนวนนอ้ย 

- ประชาชนวา่งงานหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต

ทางการเกษตร 

- ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ท่ี มี ภ า ระ หน้ี สิ นสู ง  อัน

เน่ืองจากทาํการเกษตร ส่งบุตรหลานเรียน  

- ประชาชนขาดความรู้ ทกัษะ ในการประกอบ

อาชีพ รวมทั้งทกัษะในการบริหารจดัการทุน 

จึงทาํใหก้ารทาํการเกษตรไม่พฒันา 

- ประชาชนยงัไม่มีความพร้อมในการรับมือกบั

การเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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ตารางที ่352 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ประชาชนมีความสามัคคี และความสัมพนัธ์

ระหวา่งหน่วยงานราชการอยา่งใกลชิ้ด 

- ประชาชนมีความสนใจด้านการเมืองการ

ปกครอง 

- การบริการของหน่วยงานราชการมีบริการท่ีดี 

- ผู ้นําหมู่บ้าน ผู ้นําชุมชน เป็นคนรุ่นใหม่ มี

วสิัยทศัน์ในการพฒันา 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การบูรณาการการดําเนินงานจากหน่วยงาน

ต่างๆ มีนอ้ย  

- ผูน้าํทอ้งถ่ินยงัไม่มีการทาํงานเพื่อพฒันาคนแต่

ทาํงานเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

- การแกไ้ขปัญหาขององค์กรทอ้งถ่ินไม่ตรงกบั

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

- การบริหารงานท้อง ถ่ินขาดการบริหาร ท่ี

โปร่งใส และประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการทาํงาน  

- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ต่อ

ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ร่ื อ ง ก า ร บ ริ ห า ร

งบประมาณทอ้งถ่ิน 

- ประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมืองนอ้ย และ

ไม่ค่อยเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ทั้งใน

เร่ืองการตรวจสอบการทาํงานของนกัการเมือง

ทอ้งถ่ินและการเมืองระดบัอ่ืน ๆ  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- มีประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี และมีการ

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

- ผู ้ท่ี มีความรู้ทางด้านความเช่ือ ว ัฒนธรรม

ทอ้งถ่ิน ประเพณีทอ้งถ่ินยงัมีอยู่กระจายในทุก

ตาํบล 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- เยาวชนรุ่นใหม่สนใจวฒันธรรม ประเพณี 

ความเช่ือของทอ้งถ่ินนอ้ยลง 

- ไม่มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับว ัฒนธรรม 

ประเพณี และความเช่ือทอ้งถ่ินท่ีเป็นระบบ  

- ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่า

ท่ีมีความรู้ด้านวฒันธรรม ประเพณี และความ

เช่ือท่ีทรงคุณค่าสู่รุ่นใหม่ ทั้งเด็ก และเยาวชน  

- ผู ้รู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ทอ้งถ่ิน เร่ิมมีปริมาณนอ้ยลงทุกที  

 

2) การวเิคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอบา้นเหล่ือม สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่353 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอบา้นเหล่ือม 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- นโยบายการพฒันารถไฟทางคู่ของรัฐบาล  

- หน่วยงานรัฐมีแนวโน้มจะมีการพฒันาระบบ

แหล่งนํ้ าในพื้นท่ีให้มากข้ึน โดยเฉพาะระบบ

ชลประทานดา้นการเกษตร  

ก. ด้านกายภาพ 

- เกิดโรคระบาดของพืชท่ีแพร่ระบาดอย่าง

รวดเร็ว เช่น เพล้ียแป้งทาํลายมนัสําปะหลัง 

และอ่ืน ๆ 

- สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํ

ให้ประชาชนปรับตวัดา้นการผลิตไม่ทนั และ

คาดเดาเหตุการณ์ไม่ถูก 

- เกิดการแพร่กระจายดินเค็มจากการทาํเกลือ

ของอาํเภอขา้งเคียงและทาํให้คุณภาพดินเส่ือม 

ทาํการเกษตรไม่ไดเ้ตม็ท่ี  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ระบบการศึกษาได้รับการพฒันาทั้งในระบบ

และนอกระบบ และรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีท่ี

เปิดโอกาสให้ผูด้้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ไดม้ากข้ึน 

- รัฐบาลมีนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

- นโยบายปรามปรามยาเสพติดของรัฐบาลอย่าง

จริงจงั  

- มีกระบวนการพฒันาครูอย่างจริงจงัเพื่อพฒันา

คุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- โรคอุบติัใหม่ท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงมากกวา่

เดิม  

- โรคใหม่ ๆ เกิดข้ึนและมีความรุนแรงยากต่อ

การควบคุมดูแล 

- การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีมีมากข้ึนทุกปี 

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- นโยบายรัฐมีการประกันราคาผลผลิตด้าน

การเกษตร 

- มีหน่วยงานราชการสนับสนุนด้านวิชาการ

ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมและพฒันาทักษะ

ดา้นอาชีพต่าง ๆ ใหก้บัคนในพื้นท่ี 

- มีกองทุนสตรี กองทุนเงินล้าน เพื่อพัฒนา

อาชีพใหก้บักลุ่มอาชีพในพื้นท่ี  

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- ราคาผลผลิตตกตํ่า และราคาปัจจยัการผลิตมี

ราคาแพงมากข้ึน  

- ภาวะความผกผันทางเศรษฐกิจโลก และ

เศรษฐกิจประเทศท่ีตกตํ่า 

- การเปิดการคา้เสรี และอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว

ทาํใหเ้กิดปัญหาการแข่งขนัทางดา้นการตลาด

ของสินคา้เกษตร  
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ตารางที ่353 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอบา้นเหล่ือม (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- หน่วยงานภาครัฐมีโครงการและกิจกรรม

พฒันาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบั

อาํนาจ  สิทธิ และหนา้ท่ีของประชาชน 

- มีกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินและมีการสนบัสนุน

งบประมาณลงสู่ระดบัพื้นท่ี และทอ้งถ่ิน 

- กระแสการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกระดับ

ของหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ  

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารประเทศบ่อย ทาํให้

การดาํเนินการเชิงนโยบายไม่มีความต่อเน่ือง 

- การคอรัปชัน่ท่ีมีมากจนกลายเป็นเร่ืองปกติ ทาํ

ให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่กล้าเขา้ไปตรวจสอบ

การทาํงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

- ไม่มีกระบวนการจดัการท่ีเด็ดขาดกบับุคคลท่ี

ทาํผดิทางการบริหารบา้นเมือง  

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีเป็นโอกาสใหป้ระชาชน

ไดเ้ผยแพร่วฒันธรรม ความเช่ือของตนเอง  

 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ส่ือกระแสหลักท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึก 

นึกคิด และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เช่น ละคร 

ข่าว และอ่ืน ๆ  

- คนโดยทั่วไปไม่ค่อยเห็นคุณค่าของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ิน 

- กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก และประเทศอย่างรวดเร็วท่ีทาํให้

ประชาชนในพื้นท่ีเลียนแบบวฒันธรรมใหม่

มากข้ึน   
 

 3.13.14 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

จากการจดัเวทีอาํเภอบา้นเหล่ือม ท่ีประชุมไดมี้การนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็น

เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอยา่งเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง 

และอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน คือ การพฒันาแหล่งนํ้ าให้มี

ปริมาณมากข้ึนเพื่อนาํไปสู่การส่งเสริมการผลิตทางดา้นการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยภาครัฐทุก

ระดบั ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบา้น ภาคการเมืองและอ่ืน ๆ จะตอ้งเขา้มามี

บทบาทในการกาํหนดแนวทางการพฒันา และมีส่วนร่วมในการพฒันาทุกขั้นตอน 
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  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการบริหารจดัการนํ้ าท่ีเหมาะสม เน่ืองจากว่าหากมีการบริหาร

จดัการนํ้ าท่ีดีจะทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีมีปริมาณนํ้ าใช้ท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ และนาํไปสู่การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีประสบกบั

ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง และทาํใหเ้ส่ียงต่อการขาดทุนหรือไดก้าํไรนอ้ย  

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้กบักลุ่ม

อาชีพ ในพื้นท่ี  

  การดาํเนินการทั้ง 4 ประเด็นในพื้นท่ีจะเป็นกระบวนการนาํไปสู่การสร้างความร่วมมือ

ของภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ปราชญ์

ชาวบา้น ภาคการเมือง และอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายคือการพฒันาให้ประชาชนในพื้นท่ีอยูดี่มีสุข และไดรั้บ

ความเป็นธรรม 


