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3.14 อําเภอหนองบุญมาก
3.14.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอหนองบุญมาก เดิ มเป็ นพื้นที่ ตําบลสารภี อยู่ในเขตปกครอง ของอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสี มา และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ประกาศ จัดตั้งเป็ นกิ่ งอําเภอหนองบุญนาก
โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิพฒั น์ ปลัดอําเภอเป็ นหัวหน้าประจํากิ่ งอําเภอ โดยตั้งอยู่ที่บา้ นซับหวาย ตําบล
หนองหัวแรด นางเง็กเจ็ง และนายประสงค์ ศรี หิรัญรัตน์ คหบดี ใ นอํา เภอโชคชัยเป็ นผูอ้ ุทิศ ที่ดินให้
จํา นวน 100 ไร่ เพื่อจัดสร้ า งที่ ว่า การกิ่ ง อํา เภอ สถานี ตาํ รวจภูธ รอํา เภอ โรงพยาบาล และหน่ วยงาน
ราชการต่าง ๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่ งอําเภอเป็ น
อําเภอหนองบุญนาก โดยมี ร.ต.ประสิ ทธิ์ อินทราทิตย์ เป็ นผูด้ าํ รงค์ตาํ แหน่ งนายอําเภอคนแรก ต่อเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 หลวงพ่อคูณ ปริ สุทฺโธ ได้ขอให้เปลี่ยนชื่อจาก “อําเภอหนองบุญนาก” มา
เป็ นชื่อ “อําเภอหนองบุญมาก” เพื่อความเป็ นศิริมงคลของประชากรในพื้นที่
3.14.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
ที่ต้งั อําเภอหนองบุญมากห่างจากตัวจังหวัดนครรราชสี มา ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ตามทางหลวงแผ่นดิ น สายโชคชัย - เดชอุ ด ม ระยะทางประมาณ 54 กิ โ ลเมตร มี พ้ื น ที่ 590 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 374,331 ไร่
อาณาเขตติดต่อ ทิ ศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอจักราชและอําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัด
นครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอครบุรีและอําเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา
3.14.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอหนองบุญมาก โดยทัว่ ไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นเนิ นสลับสู ง
ตํ่า ส่ วนที่เป็ นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานา ทางใต้เป็ นเนินสู งตํ่าเหมาะสําหรับการทําไร่ ทิศเหนื อเป็ นที่
ราบลุ่ม สภาพดินเป็ นดินร่ วนปนทราย ดินไม่อุม้ นํ้า มีลุ่มนํ้าจักราชไหลผ่าน ที่ดินเหมาะสําหรับการทํานา
ปลูกอ้อย และการเลี้ยงสัตว์ ทิศใต้เป็ นที่ราบสู ง สภาพดินส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนลูกรัง ดินไม่อุม้ นํ้า ไม่
มีแม่น้ าํ ไหลผ่าน การทําการเกษตรต้องอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก เหมาะสําหรับเป็ นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และปลูก
พืชไร่ พื้นที่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็ นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทํานาข้าว
พื้นที่ทาํ นาของราษฎรจะอยู่ตลอดแนวของลุ่มนํ้าคลองสารเพ็ชรและลุ่มนํ้าจักราชที่ไหลผ่าน ประมาณ
95,179 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ 9 ตําบล
สภาพอากาศตลอดทั้ง ปี ลัก ษณะภู มิ อ ากาศโดยทั่ว ไปมี ค วามชื้ น ในบางฤดู ก าล
โดยเฉพาะในฤดู ฝ นและฤดู หนาว และจะเกิ ดภาวะแห้ง แล้ง มากในฤดูร้อนในเดื อนมี นาคมถึ ง เดื อน
เมษายน
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3.14.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พ จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอําเภอหนองบุญมาก
โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป รองลงมาคือประกอบอาชีพเกษตกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่
ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์
ตารางที่ 354 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อําเภอหนองบุญมาก
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
749
899
นักเรี ยน
4,793
4,563
นักศึกษา
331
445
ทํานา
4,445
4,136
ทําไร่
3,836
3,546
ทําสวน
40
40
ประมง
0
1
ปศุสัตว์
24
15
รับราชการ
253
201
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16
19
พนักงานบริ ษทั
290
318
รับจ้างทัว่ ไป
7,238
6,769
ค้าขาย
545
786
ธุรกิจส่ วนตัว
100
99
อื่นๆ
1,612
1,750
รวมทั้งสิ้น
24,272
23,587

รวม (คน)
1,648
9,356
776
8,581
7,382
80
1
39
454
35
608
14,007
1,331
199
3,362
47,859

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

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลหนองตะไก้มีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 72,182.08
บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตําบลหนองไม้ไผ่มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 62,134.71 บาทต่อคนต่อปี และ
พบว่าตําบลที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลสารภี มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 51,139.68 บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 355 แสดงรายได้ของประชากรจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอหนองบุญมาก
ลําดับ
ตําบล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
ไทยเจริ ญ
51,201.82
2
หนองบุนนาก
59,262.29
3
หนองหัวแรต
58,775.64
4
ลุงเขว้า
56,354.20
5
สารภี
51,139.68
6
บ้านใหม่
56,535.25
7
หนองตะไก้
72,182.08
8
หนองไม้ไผ่
62,134.71
9
แหลมทอง
54,975.74
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่
58,864.87
ที่ มา: ข้ อมูล จปฐ.อําเภอหนองบุญมาก (2553)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภค
รวมทั้งอําเภอจํานวน 721,433,355 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
การพนั น ค่ า บุ ห รี่ เ หล้ า ยาดอง และอื่ น ๆ ในขณะที่ ร ายจ่ า ยเพื่ อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต รวม จํา นวน
435,479,718 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจ้าง ค่าแรงงาน
ค่าเช่า และค่าเครื่ องจักรต่าง ๆ
ตารางที่ 356 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอหนองบุญมาก
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
68,091,333
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
จํานวนรวม
68,091,333
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
106,613,530
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
106,613,530
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
99,538,403
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
99,538,403
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ตารางที่ 356 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
161,236,452
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
161,236,452
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
75,019,340
จํานวนรวม
75,019,340
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เพื่ อ ซื้ ออาหารที่
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
188,101,954
จําเป็ น
จํานวนรวม
188,101,954
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนม
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
57,736,511
กรุ บกรอบ
จํานวนรวม
57,736,511
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า เครื่ อง
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
65,442,494
แต่งกาย
จํานวนรวม
65,442,494
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต(บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค(บาท)
19,686,343
จํานวนรวม
19,686,343
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
18,856,035
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
18,856,035
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
6,692,854
จํานวนรวม
6,692,854
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามันรถ ค่า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
66,883,197
โดยสาร)
จํานวนรวม
66,883,197
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
50,471,560
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
50,471,560
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ตารางที่ 356 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจําแนกตามประเภทของรายจ่าย อําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
36,481,393
จํานวนรวม
36,481,393
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
39,945,216
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
จํานวนรวม
39,945,216
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
40,503,416
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
40,503,416
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
17,366,600
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
จํานวนรวม
17,366,600
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
63,795,331
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวนรวม
63,795,331
รวมทั้งหมด
1,182,461,962
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2553)

4) หนี้ สินและ เงินออม จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
อําเภอหนองบุญมากประจําปี พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีหนี้ สินจากการกู้
ธกส. รวมกันจํานวน 681.4 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่กไู้ ปใช้ในการประกอบอาชีพจํานวน 622 ล้านบาท กู้
เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและพัฒนาการศึกษาจํานวน 38 ล้านบาท และกู้เพื่อชําระหนี้ นอกระบบ
จํานวน 31.6 ล้านบาท
5) กลุ่มองค์กร
ก.กลุ่มองค์กรชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก มี
กลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ดังนี้
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ตารางที่ 357 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่มกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
5,975 จัดสวัสดิการดูแลการ
เสี ยชีวติ
อสม.ตําบลแหลมทอง
135 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลบ้านใหม่
110 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลหนองตะไก้
162 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลลุงเขว้า
97 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลไทยเจริ ญ
102 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลสารภี
85 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลสารภี
134 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลหนองไม้ไผ่
91 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
อสม.ตําบลหนองหัวแรต
78 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นสระสําราญ
55 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโนนสะอาด
112 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นซับตะคร้อ
321 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
355 แหล่งออมเงินในชุมชน
หนองบุญมาก
สวัสดิการชุมชนตําบล
470 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
หนองบุญมาก
กองทุนหมู่บา้ นหนองจานพัฒนา
116 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
ชมรม อสม. ตําบลหนองบุญมาก
117 ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณะ
สุ ข
กลุ่ ม สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนตํา บลบ้า น 558 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
ใหม่
สวัสดิการชุมชนตําบลไทยเจริ ญ
250 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
สวัสดิการชุมชนตําบลหนองไม้ไผ่ 294 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านใหม่ 3323 จดแจ้งเป็ นกลุ่มที่ได้รับ
การรับรอง
สภาองค์กรชุมชนตําบลสารภี
3122 จดแจ้งเป็ นกลุ่มที่ได้รับ
การรับรอง
สภาองค์กรชุมชนตําบลลุงเขว้า
2311 จดแจ้งเป็ นกลุ่มที่ได้รับ
การรับรอง

ประธาน
นางจินดา บุษสระเกษ
นางออม ติดกระโทก
นายสํารวย พระนอนเขต
นายบุปผา ตุ่นกระโทก
นายวัชระ นุชกระโทก
นางร่ วม ศรี นาคา
นางละออง ดวงกระโทก
นางละออง ดวงกระโทก
นางสุ ขกัลยา ประดับเชื้อ
นางพะเยาว์ ค่ากระโทก
นายสุ ชีพ ป้ ากระโทก
นายจรัญ ต้นกระโทก
นายสี บุญไช มุ่งกรอกกลาง
นายประธาน เคียงกลาง
นายพงษ์ชยั ธรรมรัตนะ
นางสาวศุกิสรา แก้ววงษ์
นายสํารวย พระนอนเขต
นางจํารัส แสไพศาล
นางบุญสด ถ่อนสันเทียะ
นายเกลี้ยง แคนกระโทก
นางวิภาดา จันทร์ ศิริสุข
นางลําพอง ศรพระอินทร์
นางสําลี ทรัพย์ฉายแสง
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ตารางที่ 357 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก (ต่อ)
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
สภาองค์กรชุมชนตําบล
3586 จดแจ้งเป็ นกลุ่มที่ได้รับ
หนองบุญมาก
การรับรอง
สภาองค์กรชุมชนตําบล
500 จดแจ้ง เป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
หนองหัวแรต
การรับรอง
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นซับตะคร้อ
321 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโคกลอย
269 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโคกลุงกราด
374 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหนองสะแก
216 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัยพ์บา้ นทรัพย์เจริ ญ
26 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นซับประดู่
46 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นไทยเจริ ญ
56 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ตลาดใหม่พฒั นา
24 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโนนสมบูรณ์
103 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหนองหัวแรต 573 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหนองหิ น
35 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นแหลมทอง
139 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นรวงทอง
66 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นจิตประสงค์
151 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นอ่างนํ้าลุงเขว้า 164 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหนองพะยอม 113 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นลุงเขว้า
70 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นตะครองงาม
72 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหนองจาน
273 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นหนองตะไก้
31 แหล่งออมเงินในชุมชน
กลุ่มสวัสดการชุมชน
300 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
หนองหัวแรต
สวัสดิการชุมชนตําบลลุงเขว้า
267 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน
สวัสดิการชุมชนตําบลสารภี
290 จัดสวัสดิการช่วยชุมชน

ประธาน
นายพงษ์ชยั ธรรมรัตนะ
นางจิราภรณ์ วรรณทาบ
นายสี บุญไช มุ่งกรอกกลาง
นายเจริ ญ ดวงกระโทก
นายหมวย นานอก
นายเจนจบ เพร็ ชดอน
นายสุ วรรณ ทิยพ์ประเสริ ฐ
นายวีระ แตงกระโทก
นายคมกรี ช นาอุดม
นายอยู่ ดวงกระโทก
นายจําลอง เมี้ยนกลาง
นายแจ้ง ถาพุดซา
นายแก่น นิตย์เมืองปัก
นายมนัส จิตประเสริ ฐ
นายหรั่น กริ ดกระโทก
นายสุ พิน ด่านกระโทก
นายสุ พรรณ เนินกระโทก
นายประยูร เกล็ดงูเหลือม
นายสุ ข ทรวงโพธิ์
นายชัยวัฒน์ นิตย์กระโทก
นายแม้น ทิศกระโทก
นายวันชัย ทานกระโทก
นางสุ มาลี พันธุ์พงศ์
นางจวง อินทร์ พรมดัน
นางลําพอง ศรพระอินทร์

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

ข. กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการโอทอป ในพื้ นที่อาํ เภอหนองบุญมาก มี กลุ่ ม ที่ท าํ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ดังนี้
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ตารางที่ 358 แสดงรายชื่อกลุ่มโอทอปในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก
ชื่ อกลุ่ม
ประธาน
กลุ่มจักสาน
นายตั้น เรื อนคง
กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านพงษ์พฒั นา
นายประสิ ทธิ์ ฝอดสู งเนิน
กลุ่มเฟื่ องฟ้ า
นายสงวน หวังประสพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากลูกยอ
พระครู วมิ ล สารวิสสุ ด
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากกล้วย
นางกิ่ม กกสันเทีย
กลุ่มอาชีพแปรรู ปพริ ก ตําบลลุงเขว้า
นางสําลี ทรัพย์ฉาย
กลุ่มหล่อหิ นทราย
คุณวีรวัฒน์ ท่วมกลาง
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร นายณัฐพงศ์ โดดสู งเนิน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านสารภี
คุณเทศ ศรี ทรัพย์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมหิ นทราย คุณประทิน ถาดกระโทก
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ทีอ่ ยู่
1 หมู่ 7 ต.ไทยเจริ ญ
8 หมู่ 13 ต.หนองหัวแรต
50 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่
หมู่ 1 ต.แหลมทอง
252 หมู่ 14 ต.หนองบุนนาก
109 หมู่ 6 ต.ลุงเขว้า
86 หมู่ 7 ต.แหลมทอง
1 หมู่ 1 ต.หนองหัวแรต
143 หมู่ 1 ต.สารภี
28 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่

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

3.14.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ด้านประชากร อําเภอหนองบุญมากมีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 13,924 ครัวเรื อน มีประชากร
จํานวน 59,552 คน เป็ นชายจํานวน 29,763 คน เป็ นหญิงจํานวน 29,789 คน มีรายละเอียดเป็ นราย
เป็ นรายตําบลดังนี้
ตารางที่ 359 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร อําเภอหนองบุญมาก
จํานวนประชากร
จํานวน
ตําบล
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ตําบลไทยเจริ ญ
703
1,518
1,547
3,065
ตําบลหนองบุนนาก
2,355
5,022
5,097
10,119
ตําบลหนองหัวแรต
2,162
4,395
4,367
8,762
ตําบลลุงเขว้า
1,080
2,243
2,338
4,581
ตําบลสารภี
2,114
4,806
4,751
9,557
ตําบลหนองไม้ไผ่
950
1,943
1,911
3,854
ตําบลหนองตะไก้
2,058
4,348
4,386
8,734
ตําบลบ้านใหม่
1,156
2,496
2,448
4,944
ตําบลแหลมทอง
1,346
2,992
2,944
5,936
รวมทั้งอําเภอ
13,924
29,763
29,789
59,552
ที่ มา : สํานักงานทะเบียนราษฎ์ อําเภอหนองบุญมาก (2554)
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ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 โดยการสํารวจ
จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ พบว่าอําเภอหนองบุญมาก มีประชากรจําแนกตามช่วงอายุ
ดังนี้
ตารางที่ 360 แสดงช่วงอายุของประชากร อําเภอหนองบุญมาก
เพศ
ช่ วงอายุประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
211
196
1– 2
487
437
3– 5
1,034
907
6– 11
2,269
2,034
12– 14
1,269
1,187
15 – 17
1,255
1,167
18– 25
2,811
2,631
26– 49
9,601
9,509
50– 60
2,960
2,930
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
2,382
2,89
รวมทั้งหมด
24,272
23,587

รวม (คน)
407
924
1,941
4,296
2,456
2,422
5,442
19,110
5,890
4,971
47,859

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

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึกษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากส่ วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 361 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอหนองบุญมาก
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
630
754
ตํ่ากว่า ป.4
1,986
1,943
ป.4 - 6
13,126
12,397
ม.ศ. 1 - 3
129
81
ม.1 - 3
3,763
3,440

รวม (คน)
1,384
3,929
25,523
210
7,203
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ตารางที่ 361 แสดงระดับการศึกษาของประชากร อําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ม.ศ.4 - 5
42
32
ม.4 - 6
1,479
1,732
ปวช.
297
207
ปวส.
326
294
ปริ ญญาตรี
478
720
ปริ ญญาโท
21
11
ปริ ญญาเอก
10
9
อื่น ๆ ไม่ระบุ
1,985
1,967
รวม
24,272
23,587

รวม (คน)
74
3,211
504
620
1,198
32
19
3,952
47,859

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

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอหนองบุญมากมีโรงเรี ยนจํานวน 34 แห่ ง มีครู ท้ งั หมด
จํานวน 364 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 7,157 คนโดยเฉลี่ยจํานวนครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยนประมาณ 22 คน
ตารางที่ 362 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนจําแนกเป็ นรายตําบล อําเภอหนองบุญมาก
ตําบล
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ตําบลไทยเจริ ญ
2
18
241
ตําบลหนองบุนนาก
8
75
1,512
ตําบลหนองหัวแรต
4
15
345
ตําบลลุงเขว้า
2
18
213
ตําบลสารภี
4
17
380
ตําบลหนองไม้ไผ่
3
24
474
ตําบลหนองตะไก้
3
67
1,506
ตําบลบ้านใหม่
3
63
1,207
ตําบลแหลมทอง
5
67
1,279
รวมทั้งอําเภอ
34
364
7,157
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอหนองบุญมาก (2554)
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ค. การศึ กษานอกระบบ อําเภอหนองบุญมากมี ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน หรื อศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับอําเภอจํานวน 1 แห่ ง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ 2 ตําบล
แหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก มีบุคลากรจํานวน 16 คน มีหอ้ งสมุดประชาชนจํานวน 1 แห่ง
2

2

3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก.ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข บุคลากร เพื่อส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ของประชากรในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 363 แสดงจํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข อําเภอหนองบุญมาก
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน
หมายเหตุ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
ขนาด 60 เตียง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
10
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
คลินิกแพทย์
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
2
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบุญมาก (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก มี บุคลากร
เพื่อบริ การประชากรในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 364 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอหนองบุญมาก
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
แพทย์
4
14,888
ทันตแพทย์
2
29,776
เภสัชกร
4
14,888
พยาบาลวิชาชีพ
42
1,418
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
890
67
สาธารณสุ ขอําเภอ
1
59,552
นักวิชาการสาธารณสุ ข 7
3
19851
เจ้าพนักงานธุ รการ 5
2
29,776
บุคลากรสาธารณสุ ข
20
2,978
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบุญมาก (2554)
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ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ขในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก พบว่า มีโรคที่จะต้องเฝ้ าระวัง 10
อันดับแรกของอําเภอ โดยเทียบอัตราผูป้ ่ วยต่อจํานวนประชากรหนึ่งแสนคน (1: 100,000) ดังนี้
ตารางที่ 365 แสดงการป่ วยของประชากร อําเภอหนองบุญมาก
โรค
ป่ วย
อัตราป่ วย
อุจจาระร่ วง
835
1,429.79
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
247
422.95
ปอดบวม
44
75.34
สุ กใส
36
61.64
อาหารเป็ นพิษ
25
42.81
วัฒโรคปอด(พอเชื้อ)
16
27.40
ไข้เสื อดออก
16
27.55
ฆ่าตัวตาย
14
23.97
คางทูม
11
18.84
ไข้แดงกี
9
15.41

อัตราตาย
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0

อัตราป่ วยตาย
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบุญมาก (2554)

ง. อัตราการเปลี่ ยนแปลงจํานวนประชากร ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ประชากร โดยใช้อตั รา 1: 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 366 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร อําเภอหนองบุญมาก
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
2549
58,740
2550
58,920
0.31
2551
59,241
0.54
2552
59,484
0.41
2553
59,729
0.41
ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน พื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมี
สถานี ตาํ รวจภูธรจํานวน 1 แห่ ง คือ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอหนองบุญมาก ซึ่ งทํางานประสานกับฝ่ าย
ความมัน่ คงของอําเภอหนองบุญมาก ที่มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความ
มัน่ คงภายใน การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
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งานกิ จการชายแดน งานกิ จการผูอ้ พยพ งานกิ จการชนกลุ่มน้อย งานกิ จการหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและ
ป้ องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้านการสื่ อสาร การดําเนินการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมและการปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิการของหน่วยงานอื่นหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ตารางที่ 367 แสดงการเกิดคดีความในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก ปี พ.ศ. 2553
ประเภทความผิด
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
คดีชีวติ ร่ างกาย และเพศ (ฆ่าผูอ้ ื่นโดยเจตนา
ฆ่าผูอ้ ื่นโดยไม่เจตนา และพยายามฆ่า)
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์
ทําให้ทรัยพ์เสี ยหาย
โจรกรรมรถจักรยานยนต์
โจรกรรมรถยนต์
คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย อาวุธปื น
การพนัน
ยาเสพติด

จํานวนคดี
1
10
13
3
4
1
10
105
203

ที่ มา : สถานีตาํ รวจอําเภอหนองบุญมาก (2554)

5) ด้านศาสนา ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 99.80 มีวดั จํานวน 12 แห่ ง สํานักสงฆ์จาํ นวน 17 แห่ ง มีการจัดงานปาริ วาสกรรม มีพระสงฆ์
จํานวนมากมาเข้าปฏิบตั ิธรรมที่วดั บ้านใหม่สมบูรณ์ โดยมีการจัดขึ้นทุกปี ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
และอําเภอใกล้เคียง เป็ นการทําให้ประชาชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เป็ นอย่างดี
6) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจและหลากหลาย
เช่น
- ภูมิปัญญาทางด้านเกษตร เช่น นายเลิศ ปิ่ นอาสา ที่มีความรู้การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน นางสายทอง ดาเดช เป็ นหมอดินอาสา
- ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ เช่น นายสุ ด ขนันไพร มีความสามารถในการเป็ นหมอทํา
ขวัญ และทําพิธีกรรมทางความเชื่อต่าง ๆ
- ภูมิปัญญาด้านศิลปะและดนตรี เช่น นายโยธิ น ดอกกระโทก ที่มีความสามารถใน
การเล่นดนตรี พ้นื บ้าน เช่น พิณ นายสิ ง เปลกระโทก นายไพศาล สุ ขสมพล นายสุ พรรณ นํ้ากระโทก ที่มี
ความสามารถในการเล่นกลองยาว นายสมหวัง ฉวยกระโทก ที่มีความสามารถในการร้องเพลงโคราช
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7) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อําเภอหนองบุญมากได้มีการอนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่ นโดยมีก ารจัดงานเทศกาล ประเพณี ที่ สํา คัญ อํา เภอหนองบุ ญมาก มี
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี แบบพื้นเมืองโคราชประชากรส่ วนใหญ่อพยพมาจากที่อื่น
ทําให้มีวฒั นธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย เช่น อีสานตอนใต้ในพื้นที่ของตําบลหนองบุนนาก ตําบล
ไทยเจริ ญ ที่ยา้ ยถิ่นมาจากจังหวัดบุรีรัมย์
- งานส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่พฒั นาคุณธรรมจริ ยธรรม
- โครงการจัดบรรพชาอุปสมบท ภิกษุ สามเณร ช่วงเวลาจัดงานเดือนเมษายน
- งานแห่เทียนเข้าพรรษา ช่วงเวลาจัดงาน เดือนกรกฎาคมของทุกปี
- งานประเพณี สงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน เดือนเมษายนของทุกปี
- สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มงานเฝ้ าระวัง
เยาวชน ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ในช่วงระหว่างปิ ดเรี ยน โดยมีโครงการเยาวชนไทยห่างไกลสิ่ งเสพติด
โครงการกิจกรรมส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา โครงการจัดการประกวดมโหรี ปี่ พาทย์ เป็ นต้น
- งานลอยกระทง แข่งเรื ออีโปง สถานที่ อ่างเก็บนํ้ายุบใหญ่
- งานเฟื่ องฟ้ างาม สถานที่ ณ สนามหน้าที่วา่ การอําเภอหนองบุญมาก
8) ด้านกีฬาและนันทนาการ อําเภอหนองบุญมาก จะมีการส่ งเสริ มด้านกีฬาให้กบั เด็กนักเรี ยนที่
มีพรสวรรค์ โดยการส่ งเสริ มให้มีโอกาสได้แสดงออกซึ่ งความสามารถ โดยมีตวั อย่างเยาวชนนักฟุตบอล
ทีมชาติ เป็ นตัวอย่างช่วยกระตุน้ ในการส่ งเสริ มโอกาสให้กบั เยาวชน สนามกี ฬาจะมีอยูท่ ี่โรงเรี ยน เช่ น
สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ยบ์ อล และสนามบาสเกตบอล เพื่อให้เยาวชนได้ออกกําลังกาย
เป็ นการส่ งเสริ มเพื่อให้หลีกเลี่ยงปั ญหายาเสพติด ให้ห่างไกลจากเยาวชน
3.14.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) การกสิ กรรม อําเภอหนองบุญมากมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ น 375,632 ไร่ พืชที่มีการ
ใช้พ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุดคือมันสําปะหลัง รองลงมาคือ การปลูกข้าวนาปี พื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมี
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ตารางที่ 368 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ )
1
ข้าวนาปี
4,320
97,011
480
2
มันสําปะหลัง
3,215
225,151
3,591
3
อ้อย
250
28,428
13,540
4
ข้าวโพด
227
3,741
880
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ตารางที่ 368 แสดงจํานวนครัวเรื อนที่ปลูกพืช พื้นที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก (ต่อ)
ลําดับที่
พืชเศรษฐกิจ
จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ ทีป่ ลูก(ไร่ ) ผลผลิตโดยเฉลีย่ (กก./ไร่ )
5
ไม้ผล
1,235
4,578
1,253
6
ยางพารา
12
2,598
2,121
7
ผัก
200
1,500
901
8
พริ ก
56
230
145
9
ไม้ดอกไม้ประดับ
60
150
896
10
อื่นๆ
1,132
12,245
ไม่มีขอ้ มูล
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก (2554)

2) ด้านปศุสัตว์ จํานวนสัตว์จากการสํารวจในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก พบว่าในพื้นที่ มีการ
เลี้ยงสัตว์ ดังนี้
ตารางที่ 369 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก
ลําดับที่
ชนิดสั ตว์
จํานวนสั ตว์ (ตัว)
1
โคเนื้ อ
35,530
2
กระบือ
1,578
3
สุ กร
11,704
4
เป็ ดเนื้ อ
51,490
5
ไก่พ้นื เมือง
1,569,931
6
ไก่เนื้อ
4,895,372
7
ไก่พนั ธุ์ไข่
1,502,256

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอหนองบุญมาก (2554)

จํานวนครัวเรือน
6,123
317
1,347
453
5,741
345
245

3) ด้านการประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
อําเภอหนองบุญมากมีการทําประมงนํ้าจืด มีสัตว์น้ าํ จืดที่จบั ได้รวมทั้งอําเภอจํานวน 17.62 ตันต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 370 แสดงปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก
ชนิดสั ตว์ทจี่ ับ
ปริมาณการจับ (ตันต่ อปี )
ปลาตะเพียน
1.50
ปลานิล
16.12
ปลาไน
2
ปลาทับทิม
5
รวม
24.62

ที่ มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสี มา (2553)
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3.14.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอําเภอหนองบุญมากมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
อนุญาตดําเนินการและประกอบการ จํานวน 43 แห่ง ซึ่ งสามารถจําแนกตามลักษณะการประกอบการได้
ดังนี้
ตารางที่ 371 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
อุตสาหกรรมเกษตร
12
อุตสาหกรรมข้าว
2
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
9
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
1
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
2
อุตสาหกรรมก๊าซและเชื้อเพลิง
3
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องจักรกล
6
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
3
อุตสาหกรรมไม้
5
อุตสาหกรรมพลาสติก
1
ที่ มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา (2553)

3.14.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม อําเภอหนองบุญมากมีการประกอบกิ จการด้าน
พาณิ ชยกรรม ดังนี้
- ธนาคาร จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิ น
- สหกรณ์ จํานวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอําเภอหนองบุญมาก จํากัด
- สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จํานวน 8 แห่ง
- ร้านค้าส่ งจํานวน 29 แห่ง
- ร้านค้าปลีกทั้งในอําเภอและชุมชนต่าง ๆ จํานวน 716 แห่ง
2) การบริ การที่ พกั โรงแรม ในพื้นที่ อาํ เภอหนองบุ ญมาก มีร้า นอาหารทัว่ ไปไว้บริ การ
จํานวน 167 แห่ง มีที่พกั ขนาดเล็ก จํานวน 5 แห่ง และมีร้านอินเทอร์เน็ตจํานวน 9 แห่ง
3) การท่องเที่ ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอหนองบุญมากมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สําคัญ
ได้แก่
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- ปราสาทบ้านถนนหัก ตั้งอยูห่ มู่ 4 บ้านถนนหัก ตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสี มา ขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2479 เป็ นปราสาทแบบเขมร สร้างด้วยศิลาแลง
จากโบราณวัตถุที่พบ เช่น เครื่ องประดับทอง ชิ้นส่ วนทับหลังและแผ่นหิ นสลักประติมากรรมทําด้วยหิ น
ทราย และสําริ ดและเครื่ องเคลือบสี น้ าํ ตาลเข้ม-ดําแบบเขมร กล่าวได้วา่ ปราสาทหิ นบ้านถนนหัก เป็ นที่ที่
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรื อพราหมณ์ ลัทธิ มหานิกาย ซึ่ งน่าจะสร้างขึ้นเมื่อราวตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่ 16
- วัดหนองตะไก้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตําบลหนองตะไก้ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา
เป็ นสํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัดนครราชสี มา แห่งที่ 65
- ศูนย์จาํ หน่ายไม้ดอกไม้ประดับถนนสายโชคชัย – เดชอุดม ตําบลบ้านใหม่ เป็ นศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าผลิตภัณฑ์โอทอปริ มถนนสายโชคชัย -เดชอุดม ระหว่างกิโลเมตรที่ 21-22
1

1

3.14.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่าง
อําเภอและจังหวัด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 โชคชัย – เดชอุดม และยังมีถนนที่ใช้คมนาคม
ภายในอําเภออีก ที่เป็ นถนนลูกรัง ถนนคอนกรี ต ที่พฒั นาโดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
และองค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากด้วย
2) การโทรคมนาคม ติดต่อสื่ อสาร อําเภอหนองบุญมากมีสวนสาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน 56 แห่ ง ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข จํานวน 1 แห่ ง มีหอกระจายข่าว จํานวน 41 หมู่บา้ น สถานี
โทรคมนาคมจํานวน 1 แห่ง และสถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม จํานวน 5 แห่ง
3) ประปา พื้นที่ อาํ เภอหนองบุ ญมาก มีประปาตําบล และประปาหมู่บา้ นจํานวน 74
แห่ง และยังมีหมู่บา้ นจํานวนเกินกว่าครึ่ งหนึ่งของอําเภอยังไม่มีระบบประปาใช้
4) แหล่งนํ้า ในพื้นที่ อําเภอหนองบุญมากมีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ขนาดเล็กและระดับ
ครัวเรื อนและระดับชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 372 แสดงจํานวนแหล่งนํ้าในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก ปี พ.ศ. 2552-2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด ทีใ่ ช้ ได้ ทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ได้
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
ในฤดูแล้ง
บ่อส่ วนตัว
561
543
561
543
149
149
บ่อสาธารณะ
285
187
285
187
298
183
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ. อําเภอหนองบุญมาก (2554)

5) ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีสาํ นักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ ง
มี ไ ฟฟ้ าใช้ค รบทุ ก หมู่ บ ้า นแต่ ย งั ไม่ ค รบทุ ก หลัง คาเรื อ น เนื่ อ งจากมี บ ้า นสร้ า งใหม่ และบางพื้ นที่ มี
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ระยะทางที่ไกลทําให้การขยายเขตไฟฟ้ าไปไม่ถึง รวมทั้งระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในพื้นที่ยงั มีไม่เพียงพอ
เพื่อให้เกิดการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน
3.14.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรั พยากรดิ น มี ลกั ษณะเป็ นดินที่ มีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทํานาข้าว และ
เพาะปลูกพืชไร่ มีการจัดการนํ้าด้วยชลประทาน ส่ งนํ้าทําการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวส่ งไปขายที่
ตลาดสุ ระนครในเมืองนครราชสี มา ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตาม
ธรรมชาติปานกลาง พื้นที่ทาํ นาของราษฎรจะอยูต่ ลอดแนวของลุ่มนํ้าคลองสารเพ็ชรและลุ่มนํ้าจักราชที่
ไหลผ่าน
2) ทรั พยากรนํ้า อําเภอหนองบุ ญมากมีพ้ื นที่ท าํ นาของราษฎรมี พ้ืนที่ รับนํ้าประมาณ
160.07 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 95,179 ไร่ และทรัพยากรนํ้าที่สาํ คัญ จํานวน 3 แห่ง ได่แก่
- ลุ่มนํ้าจักราช อยู่ใน 5 ตําบล คือ ตําบลสารภี ตําบลไทยเจริ ญ ตําบลบ้าน
ใหม่ ตําบลหนองตะไก้ และตําบลหนองบุนนาก มีความยาว 60 กิโลเมตร
- ลุ่มนํ้าคลองสารเพ็ชร อยูใ่ น 4 ตําบล คือ ตําบลหนองหัวแรต ตําบล
แหลมทอง ตําบลลุ งเขว้า และตําบลหนองไม้ไผ่ มีความยาว 34 กิโลเมตร โดยลุ่มนํ้าจักราช อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอ ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
- ลุ่มนํ้าคลองสารเพ็ชรจะไหลบรรจบกับลุ่มนํ้าจักราชในเขตพื้นที่อาํ เภอ
จักราช จังหวัดนครราชสี มา
3) ทรั พยากรป่ าไม้ อําเภอหนองบุ ญมากมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สําคัญ 4 แห่ ง ได้แก่ ป่ าทําเล
พื้นที่จาํ นวน 840 ไร่ ป่ าชุ มชนพื้นที่จาํ นวน 4,166 ไร่ ป่ าช้าพื้นที่จาํ นวน 33 ไร่ และพื้นที่ป่าที่สาธารณะ
พื้นที่จาํ นวน 914 ไร่ ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีป่าชุมชนที่ชาวบ้านเป็ นผูก้ าํ หนดกติกาคุม้ ครองและ
ชาวบ้านได้ร่วมกันทําแนวป้ องกันไฟ มีการเพาะกล้าพืชสมุนไพร ผักหวาน อนุรักษ์พืชที่จะสู ญหาย ใน
พื้นที่ป่าประมาณ 95,179 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ 9 ตําบล
3.14.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ พื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากไม่มีสาขาพรรคในพื้นที่ การลงสมัคร
รับเลือกตั้งในพื้นที่มีพรรคที่ลงเลือกตั้ง คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิ ปไตย
2) การเมืองระดับท้องถิ่ น ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากไม่มีกลุ่มทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น แต่ในกระบวกการเลื อกตั้งยังเป็ นลักษณะการเมืองแบบอุปถัมภ์ ส่ วนหนึ่ งได้รับการสนับสนุ น
จากการเมืองระดับชาติ นอกจากนั้นยังเป็ นลักษณะมีเครื อญาติจาํ นวนมาก รวมทั้งมีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
กันเพื่อให้ได้เข้าไปเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น
รวมทั้งผูน้ าํ ระดับผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่มีส่วนในการสนับสนุ น
กระบวนเลือกตั้งที่ไม่สุจริ ต โดยการเข้าไปเป็ นฐานคะแนนเสี ยงให้นกั การเมืองระดับชาติดว้ ย ดังนั้นทํา
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ให้การบริ การจัดการเงินงบประมาณของท้องถิ่นไม่เป็ นอิสระเนื่ องจากการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ไม่มีความเป็ นอิสระจากนักการเมืองระดับชาติดว้ ย
3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนชุมชน ทํา
การขับเคลื่อนงานด้านการส่ งเสริ มอาชี พขึ้นมากมาย สามารถลดปั ญหาให้กบั ชุ มชน มีองค์กรเด็กและ
เยาวชนที่มีบทบาทการพัฒนาเด็กได้ รวมถึงบทบาทสตรี ก็มีการรวมตัวกันทั้ง 9 ตําบล บริ หารจัดการดูแล
ให้เกิดกองทุนดูแลเมื่อมีการเสี ยชี วิต มีสมาชิ กทั้งหมด 5,977 คน เป็ นกระบวนการสร้ างจิตสํานึ กของ
ประชาชน และนําไปสู่ การสร้างความเป็ นธรรมให้กบั สังคม
3.14.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบการปกครอง ในเขตพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอ และสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอ
2) หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ สถานีตาํ รวจภูธร สถานี
ตํารวจทางหลวง สํานักงานที่ ดิน สํานักงานสรรพากร สํานักงานป่ าไม้ สํานักงานสัสดี สํานักงานเกษตร
สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานศึกษาธิ การ สํานักงานประถมศึกษา และสํานักงานปศุสัตว์
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ที่ทาํ การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลข และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อํา เภอหนองบุ ญ มากมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในพื้นที่มีศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดจํานวน 1 แห่ง
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ไทยเจริ ญ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบุญมาก องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองหัวแรต องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลลุงเขว้า องค์การบริ หารส่ วนตําบลสารภี องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านใหม่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองตะไก้ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองไม้ไผ่
ค. เทศบาล พื้นที่อาํ เภอหนองบุญมากมีเทศบาลตําบลจํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาล
ตําบลแหลมทอง และเทศบาลตําบลหนองหัวแรด
5) การปกครองท้อ งที่ อํา เภอหนองบุ ญ มากได้มี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองตาม
พระราชบัญญัติล ัก ษณะการปกครองท้องที่ พุ ท ธศักราช 2547 เป็ น 9 ตํา บล 103 หมู่บ ้าน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
0

0
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ตารางที่ 373 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอหนองบุญมาก
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ไทยเจริ ญ
7
บ้านทรัพย์เจริ ญ บ้านสระสําราญ บ้านซับประดู่ บ้านสามัคคีพฒั นา
บ้านสระซาง บ้านซับตะคร้อ และบ้านโนนสะอาด
หนองบุนนาก
17 บ้านหนองบุ นนาก (ม.1)บ้านโคกพลวง บ้านสระคล้า บ้านหัวทํานบ บ้าน
ปลักข่อย บ้านหนองบุนนาก (ม.6) บ้านหนองยายเทียม บ้านหนองไทร บ้าน
ยุบใหญ่ บ้านสว่างพัฒนา บ้านซับตะคร้อ บ้านรุ่ งเรื อง บ้านหนองหว้า บ้าน
แสนสุ ข บ้านเกษมสุ ข บ้านหนองจานพัฒนา และบ้านหนองรังกา
หนองหัวแรต
15 บ้านมอสู งซับเจริ ญ บ้านตลาดใหม่พฒั นา บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านซับหวาย
บ้านบุกุดจอก บ้านหนองหัวแรต บ้านคลองสารเพชร บ้านบุกระโทก บ้าน
หนองกระทุ่ม บ้านหนองหิน บ้านหนองชงโค บ้านโนนสะอาด
บ้านพงษ์พฒั นา บ้านหนองหวาย และบ้านตลาดใหม่สามัคคี
ลุงเขว้า
9
บ้านจิตประสงค์ บ้านอ่างนํ้าลุงเขว้า บ้านขุนจิตพัฒนา บ้านหนองพยอม บ้าน
ร่ มเย็น บ้านลุงเขว้า บ้านตะครองงาม บ้านหนองจาน และบ้านจงประเสริ ฐ
สารภี
15 บ้านสารภี (ม.1) บ้านสารภี (ม.2) บ้านพระ บ้านท่าตะแบก บ้านทุ่งหัวขวาน
บ้านสันติสุข บ้านหนองลาไหล บ้านราษฎร์พฒั นา บ้านโนนขี้ตุ่น
บ้านดอนทะยุง บ้านดอนหนองจิก บ้านประสงค์พฒั นา บ้านทุ่งรวงทอง บ้าน
หนองปรื อราษฎร์ พฒั นา และบ้านวังไทรพัฒนา
บ้านใหม่
9
บ้านใหม่ไทยเจริ ญ บ้านใหม่อุดม บ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านโนนสุ วรรณ บ้าน
ถนนหัก บ้านหัวอ่างพัฒนา บ้านมะขามป้ อม บ้านปรางค์ประเสริ ฐ และบ้าน
คลองเมือง
หนองตะไก้
12 บ้านหนองตะไก้ (ม.1) บ้านหนองตะไก้ (ม.2) บ้านหนองตะไก้ (ม.3) บ้าน
ประชานิ มิตร บ้านยอกขาม บ้านมิตรสัมพันธ์ บ้านแสงทอง บ้านเสริ มสุ ข
บ้านสวรรค์วารี บ้านพูนทรัพย์ บ้านไทยอยูเ่ ย็น และบ้านภูมิพฒั นา
หนองไม้ไผ่
9
บ้านหนองไม้ไผ่ บ้านสระมะค่า บ้านหนองตะลุมปุ๊ ก บ้านด่านตลอด บ้าน
ด่านกอโจด บ้านเจริ ญสุ ข บ้านหัวอ่างพัฒนา บ้านสุ ขสวัสดิ์
และบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุ ข
แหลมทอง
10 บ้านหนองหัวแรต บ้านหนองจาน บ้านแหลมทอง บ้านคลองสารเพชร บ้าน
หนองลูกควาย บ้านหนองสะแก บ้านโคกลุงกราด บ้านโพธิ์ รณรงค์
บ้านโคกลอย และบ้านรวงทอง
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอหนองบุญมาก (2554)
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3.14.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอหนองบุญมาก
จากการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ 2554 ซึ่งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวม
ทั้งสิ้ นจํานวน 67 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ จํานวน 44 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 3
คน นักธุ กิจจํานวน 5 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 11 คน พระสงฆ์จาํ นวน 2 รู ป ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้
มีส่วนร่ วมในการระดมสมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอ ดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 374 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอหนองบุญมาก
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ งทางรถที่สะดวกมี - ถนนสายหลัก มี อุ บ ัติ เ หตบ่ อ ยทํา ให้ เ กิ ด การ
ถนน 4 ช่องทางจาราจรสะดวกต่อการเดินทาง
เสี ยชีวติ พิการ เสี ยหายต่อทรัพย์สิน
- มีทุนทางธรรมชาติ ป่ าชุ มชน 2,097 ไร่ เป็ นคลัง - ปั ญหามลพิษจากโรงงานส่ งผลให้เกิดกลิ่นใน
ชุมชน และทําให้ปลาตาย
อาหารธรรมชาติ เป็ นความมั่นคงทางอาหาร
ให้ก ับ ชุ ม ชน มี ก ารพัฒนาด้า นอาชี พ เสริ ม ไม้ - แม่น้ าํ ลําคลองตื้ นเขินทําให้จุน้ าํ ได้น้อยจึงทํา
ดอกไม้ประดับ มีแหล่งนํ้าไว้ทาํ การเกษตร
ให้มีน้ าํ ไม่พอใช้
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มีสถานศึกษาทั้งระดับประถมมัธยมและอาชี วะ - ประชาชนติดอบายมุข หวย การพนัน กินเหล้า
- เด็ก และเยาวชน ติ ดยา ติ ดเกม มี เพศสัม พัน ธ์
รวม 43 แห่ง
- มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนประสานเชื่ อมโยง
ก่ อ นวัย อั น ควร เลี ย นแบบตามค่ า นิ ย ม มี
พฤติกรรมแบบทุนนิยม บริ โภคนิยม วัตถุนิยม
สร้ างเครื อข่ า ยเสริ มสร้ างความเข้ ม แข็ ง
ความสัม พันธ์ ใ นการทํา งานร่ วมกันอย่า งเป็ น - ประชาชนขาดจิตสํานึกการพึ่งพาตนเอง
ระบบ มี ก ลุ่ ม แกนนํา ที่ มี จิ ต อาสาทํา งานเพื่ อ - ปั ญหาด้านการศึกษาประชาชนยังไม่สามารถ
ประโยชน์สาธารณะ
ส่ งให้บุตรเรี ยนสู งได้
- มี ภู มิ ปั ญญาด้ า นอาชี พไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ - ปั ญหาครอบครัวอ่อนแอ หย่าร้ าง ลูกอยู่กบั ตา
เฟื่ องฟ้ าสร้างชื่อเสี ยงให้กบั อําเภอ
ยายเกิดช่องว่างระหว่างวัย
- เด็กเยาวชนในชุ มชนมีการเรี ยนรู ้ดนตรี พ้ืนบ้าน - คนพิการยังไม่ได้รับการดูแลแบบมัน่ คง
จากครู พื้ น บ้ า นวัฒ นธรรมประเพณี มี ก าร - เกิดค่านิ ยมสามีต่างชาติ เกิดการเรี ยนแบบตาม
อนุรักษ์ป่าชุมชนทรัพย์ยากรธรรมชาติ
อย่างต้องการมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
- มี แ รงงานที่ มี ฝี มื อ ทัก ษะการผลิ ต ตอบสนอง
ความต้องการตลาดแรงงาน
- ประชาชนมี ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นผลิ ต สาขา
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางที่ 374 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มี แ รงงานที่ มี ฝี มื อ ทั ก ษะการผลิ ต ทั้ งภาค - ผลผลิ ต ทางการเกษตรตกตํ่า และต้น ทุ น การ
ผลิตขึ้นทุกปี
การเกษตร อุ ต สาหกรรมตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ต ล า ด แ ร ง ง า น แ ล ะ มี โ ร ง ง า น - ปั ญหารายได้กบั รายจ่ายไม่สมดุลกัน ทําให้เกิด
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับแรงงาน
ปั ญหาหนี้ สินของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง เป็ น
- มี ก ารประกอบอาชี พ การเกษตรการผลิ ต มัน
หนี้สินทั้งในและนอกระบบ
สําปะหลัง
- แม่บา้ นไม่มีงานเมื่อว่างเว้นจากการทําการผลิต
ทางการเกษตร
- มีกลุ่มออมทรั พย์ออมเงิ นไว้เป็ นทุนหมุ นเวียน
กลุ่มอาชีพ
- ประชาชนในพื้นที่ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง
ในเรื่ องประโยชน์ส่วนรวมและส่ วนตน
- มีกลุ่มผูป้ ระกอบการโอทอป กลุ่มจักสานจาก
ไม้ไผ่ เช่น ลอบ ไซ หมวง กลุ่มข้าวตังหมูหยอง - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิ ต
การเกษตร จึงยังใช้วธิ ี การผลิตแบบเดิมอยู่
- ด้า นการเกษตรมี ก ารพัฒ นาเชิ ง ผสมผสานไม่
ปลูกเชิงพืชเดี่ยว ประชาชนมีงานทําตลอดปี
- ไม่มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- มีกลุ่มอาชี พหิ นทรายสร้ างรายได้เข้าชุ มชนทํา - มี แ รงงานจากที่ อื่ นย้ายเข้าไปอยู่ใ นพื้ นที่ มาก
ให้มีงานทําตลอดปี
ขึ้นเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
- มี การนําภู มิปั ญญามาประกอบอาชี พ เช่ น การ
แปรรู ปข้าว ข้าวตังหมู
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- มีองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นกระจายอยู่ทุก - การแบ่งพรรคแบ่งพวก หัวคะแนนแบ่งสี เป็ น
พื้นที่ของอําเภอ
ฝ่ ายชัดเจน เหลือง แดง นํ้าเงิน
- ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสนใจในการใช้ - มี การซื้ อเสี ยงทุ กระดับ เวลามี การเลื อกตั้งทุ่ ม
สิ ท ธิ์ ในการเลื อกตั้ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้
เงินเพื่อให้ได้รับตําแหน่งทางการเมือง
สิ ทธิ์ ไม่ให้เสี ยสิ ทธิ์
- การบริ หารจัดการที่ไม่มีความไม่โปร่ งใสของ
นักการเมืองเอาเปรี ยบเห็นแก่ตวั เอาประโยชน์
- มี ก ลุ่ ม องค์ ก รการเมื อ งภาคพลเมื อ งที่ มี ก าร
ทํา งานเป็ นที ม ตรวจสอบการทํ า งานของ - ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการ
ตรวจสอบไม่จริ งจังต่อเนื่อง
ผู ้บ ริ หารท้อ งถิ่ น และตรวจสอบเวลามี ก าร
เลื อกตั้ง เช่น สภาองค์กรชุ มชนตําบลบ้านใหม่ - นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ มี อิ ทธิ พลเข้ า มา
แทรกแซงการทํางานของการเมืองท้องถิ่น
สภาองค์กรชุมชนตําบลสารภี
- ผูน
้ ํา ประชาชน ขาดความรู้ ค วามเข้า ใจใน
ระบบประชาธิ ปไตยที่แท้จริ ง
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ตารางที่ 374 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มี การฟื้ นฟู การสวดสรภัญญะ ดนตรี พ้ืน บ้า น - ผูส้ ื บทอดมรดกทางประเพณี วัฒนธรรม ความ
วิถีด้ งั เดิม
เชื่อของท้องถิ่นยังมีนอ้ ย
- มีหมอเพลงโคราชในพื้นที่ และเป็ นพ่อครู สอน - ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ช้เ รื่ อ งความเชื่ อ มาเป็ น
เรื่ องการงมงาย และใช้ไปในเชิ งของอบายมุข
เด็กในพื้นที่ และสามารถนําไปเป็ นอาชีพเสริ ม
เช่น การขอหวย การเสี่ ยงดวงต่าง ๆ
ระหว่างเรี ยนได้
- มีพระสงฆ์แบบตัวอย่างที่ดีให้ชุมชนเป็ นหลัก - มี เรื่ องราววัฒนธรรมข้ามแดนจากการมี สามี
ยึดปฏิบตั ิคุณธรรมจริ ยธรรม
เป็ นชาวต่างชาติ ทําให้ประชาชนมีพฤติกรรม
เลียนแบบวัฒนธรรมใหม่
- เริ่ มมีกลุ่มเยาวชนที่เห็นคุณค่าและความหมาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อท้องถิ่น - ขาดการสนับสนุ นให้ศึกษาเรื่ องประเพณี และ
โดยการรวมกลุ่มกันเพื่อสื บทอดมรดกนี้
ความเชื่อเก่า
2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอหนองบุญมาก สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 375 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอหนองบุญมาก
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- การคมนาคมถนนสาย 24 เป็ นเส้นทางที่จะได้ - มี ถ นนตัด ผ่ า นที่ เ ป็ นเส้ น ทางสั ญ จรหลาย
ประโยชน์ดา้ นขนส่ งสิ นค้า
จังหวัดทําให้เกิดปั ญญหาอุบตั ิเหุ ตเสี ยชีวิต เสี ย
ทรัพย์สิน และพิการ มากขึ้น
- แหล่งนํ้าที่เป็ นทุนธรรมชาติที่เป็ นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ได้ ทั้ง สัตว์น้ าํ และผัก - การขยายเขตเมืองทําให้มีปัญหามีความซับซ้อน
ตามธรรมชาติ
มากขึ้น
- การกําหนดนโยบายของภาครัฐ ท้องถิ่ น ท้องที่ - เกิดมีภยั ธรรมชาติภยั แล้ง นํ้าท่วม ที่ยากต่อการ
ที่เอื้อต่อสิ่ งแวดล้อม สังคมและชุมชน
คาดเดาสถานการณ์ และมีผลต่อกระบวนการ
ผลิตในท้องถิ่น
- มี โ รคระ บาดของพื ช ทํ า ใ ห้ ผ ล ผลิ ตทาง
การเกษตรลดลง
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ตารางที่ 375 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- การได้เรี ยนรู ้จากหน่วยงานภาคเอกชนมาอบรม - สถานการณ์ ย าเสพติ ดนอกพื้นที่ ตามเส้ น ทาง
สร้ างเสริ มกระบวนการเพิ่มขี ดความสามารถ
ติดต่ อที่ เชื่ อมระหว่า งเขตของอํา เภอกับ นอก
ให้ ก ับ แกนนํา ทํา ให้ ก้า วทัน สถานการณ์ ก าร
พื้นที่
เปลี่ยนแปลง
- การเกิ ดอุบตั ิข้ ึนของโรคเดิมแต่มีความรุ นแรง
มากขึ้น เช่น ไข้หวัด มือเท้าปาก เป็ นต้น
- นโยบายจากรัฐบาลช่วยสนับสนุนงบประมาณ
เสริ มความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เช่น
- การแพร่ ระบาดของโรคภัยที่มีมากขึ้นและยาก
เงินกองทุนต่าง ๆ
ต่อการควบคุม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม
- การเข้ามาของแหล่งทุ นสามารถทําให้เป็ นทุ น - ราคาสิ นค้าเกษตรตกตํ่า ค่าครองชีพสู ง
หมุนเวียน ในการช่วยให้เศรษฐกิจดีข้ ึน
- ราคาค่าแรง 300 บาท มีผลโดยตรงต่อการจ้าง
- นโยบายหลักประกันรายได้ของเกษตรกรทําให้
ค่า แรงทางการเกษตรและทํา ให้เป็ นการเพิ่ม
เกษตรกรลดภาวะความเสี่ ยงได้บา้ ง
ต้นทุนการผลิต
- การเปิ ดเสรี และอาเซี ย นเป็ นหนึ่ ง เดี ย วทํา ให้ - เกษตรกรกําหนดราคาสิ นค้าเกษตรไม่ได้
เกษตรกรในพื้ น ที่ ต้อ งเร่ ง ปรั บ ตัว ไปสู่ ก าร - ผูผ้ ลิตทางด้านการเกษตรรายใหญ่อยูใ่ นพื้นที่ทาํ
แข่งขันทางการตลาดมากขึ้น
ให้มี ผลกระทบต่อผูผ้ ลิ ตที่ เป็ นเกษตรกรราย
ย่อย
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- การฝึ กอบรมของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทํ า ให้ - มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยทําให้นโยบายที่
ประชาชนมีโอกาสได้รับการอบรมความรู้ดา้ น
กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู่ ข าดการส่ งเสริ มและ
ดําเนินการต่อ
ประชาธิ ปไตยไม่ขายเสี ยง
- การเปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ - กระบวนการเลื อ กตั้ง ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่
พัฒ นาเรื่ องปั ญ หาของชุ ม ชนทํา ให้ เ กิ ด การ
ไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุ มเอง และกําหนดกติ กาเอง
ทําให้เกิดความขัดแย้งสู ง
รวมกลุ่มของชุ มชนอย่างเข้มแข็งเพื่ออํานาจใน
การต่อรอง
- มีการแทรกแซงของนักการเมืองระดับชาติกบั
การเมืองระดับท้องถิ่น
- นโยบายการกระจายรายอํา นาจสู่ ทอ้ งถิ่ น และ
กระแสท้องถิ่นจัดการตนเอง
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ตารางที่ 375 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอหนองบุญมาก (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- มีหน่วยงานราชการส่ งเสริ มและสนับสนุน
- กระแสโลกาภิ วฒั น์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
งานทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น
สัง คมโลก และประเทศอย่า งรวดเร็ วทั้งด้า น
อย่างต่อเนื่ อง
วัฒนธรรม ความเชื่อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ทาํ ให้ประชาชนปรับตัวไม่ทนั
- กระแสการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เชิ งเกษตร
และเชิ ง นิ เวศ เป็ นโอกาสของประชาชนที่จะ
เผยแพร่ วฒั นธรรมของตนเอง
3.14.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวที อาํ เภอหนองบุ ญมาก ที่ ประชุ ม ได้มีก ารนํา เสนอให้มีก ารขับ เคลื่ อน
ประเด็นเพื่อนําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ
(ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน
นักการเมือง และอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนงานปฏิรูป
โคราช จึงมีขอ้ เสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการพัฒนาคนให้มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ เพื่อนําไปสู่ การสร้างความ
เป็ นผูน้ าํ ใหม่ที่มีจิตสาธารณะให้มีจาํ นวนมากขึ้ น ในการเข้ามาทํางานและขับเคลื่ อนงานพัฒนาทุก ๆ
ด้านในอําเภอ
ประเด็ นที่ 2 ประเด็น ด้า นสุ ขภาวะของสัง คม ให้ความสําคัญกับ สุ ข ภาวะทางด้า น
สุ ขภาพ เพื่อนําไปสู่ การพึ่งตนเองทางสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 3 ประเด็นการจัดการกับปั ญหายาเสพ เนื่องจากยาเสพติดเป็ นภัยที่ร้ายแรงต่อ
ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่ มเด็กและเยาวชนที่จะเป็ นอนาคตของอําเภอจะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย จากปั ญหายาเสพติด ทั้งนี้ ก ารทํา งานจะต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาคี
หลากหลายส่ วน
ประเด็นที่ 4 ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นประเด็นที่
เริ่ มมี ปัญหามากขึ้ นในอําเภอหนองบุญมาก ดังนั้นการที่ให้ประชาชน หน่ วยงานทั้งภาคท้องถิ่ น ส่ วน
ภูมิภาคและภาคเอกชนเข้ามาทํางานร่ วมกันในเรื่ องนี้ จะเป็ นการเตรี ยมรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงใน
อนาคตของอําเภอหนองบุญมาก
ประเด็นที่ 5 ประเด็นการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม เนื่ องจากเกษตรกรเป็ นคนกลุ่ม
ใหญ่ของอําเภอ และจะต้องมีการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถไปสู่ การแข่งขันทางด้านการเกษตรที่มี
คุณภาพในอนาคตด้วย

