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3.14 อาํเภอหนองบุญมาก 

3.14.1 ประวตัิความเป็นมา  

 อาํเภอหนองบุญมาก เดิมเป็นพื้นท่ี ตาํบลสารภี อยู่ในเขตปกครอง ของอาํเภอโชคชัย 

จงัหวดันครราชสีมา และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ประกาศ จดัตั้งเป็นก่ิงอาํเภอหนองบุญนาก 

โดยมีนายสวสัด์ิ พูนพิพฒัน์ ปลดัอาํเภอเป็นหัวหน้าประจาํก่ิงอาํเภอ โดยตั้งอยู่ท่ีบา้นซับหวาย ตาํบล

หนองหัวแรด นางเง็กเจ็ง และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ คหบดีในอาํเภอโชคชัยเป็นผูอุ้ทิศท่ีดินให้

จาํนวน 100 ไร่ เพื่อจดัสร้างท่ีว่าการก่ิงอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ โรงพยาบาล และหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะก่ิงอาํเภอเป็น

อาํเภอหนองบุญนาก โดยมี ร.ต.ประสิทธ์ิ อินทราทิตย ์ เป็นผูด้าํรงค์ตาํแหน่งนายอาํเภอคนแรก ต่อเม่ือ

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 หลวงพอ่คูณ ปริสุทฺโธ ไดข้อใหเ้ปล่ียนช่ือจาก “อาํเภอหนองบุญนาก” มา

เป็นช่ือ “อาํเภอหนองบุญมาก” เพื่อความเป็นศิริมงคลของประชากรในพื้นท่ี 

3.14.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

 ท่ีตั้งอาํเภอหนองบุญมากห่างจากตวัจงัหวดันครรราชสีมา ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ตามทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย - เดชอุดม ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 590 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 374,331 ไร่  

 อาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอจกัราชและอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอครบุรีและอาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออก ติดต่อ

กบัอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา  

3.14.3 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอหนองบุญมาก โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินสลบัสูง

ตํ่า ส่วนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การทาํนา ทางใตเ้ป็นเนินสูงตํ่าเหมาะสําหรับการทาํไร่ ทิศเหนือเป็นท่ี

ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินไม่อุม้นํ้า มีลุ่มนํ้าจกัราชไหลผา่น ท่ีดินเหมาะสําหรับการทาํนา 

ปลูกออ้ย และการเล้ียงสัตว ์ทิศใตเ้ป็นท่ีราบสูง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนลูกรัง ดินไม่อุม้นํ้ า ไม่

มีแม่นํ้ าไหลผา่น การทาํการเกษตรตอ้งอาศยันํ้ าฝนเป็นหลกั เหมาะสําหรับเป็นพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์และปลูก

พืชไร่ พื้นท่ีทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาํนาขา้ว 

พื้นท่ีทาํนาของราษฎรจะอยู่ตลอดแนวของลุ่มนํ้ าคลองสารเพช็รและลุ่มนํ้ าจกัราชท่ีไหลผ่าน ประมาณ 

95,179 ไร่ ครอบคลุมในพื้นท่ี 9 ตาํบล 

สภาพอากาศตลอดทั้ งปี ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความช้ืนในบางฤดูกาล

โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาว และจะเกิดภาวะแห้งแล้งมากในฤดูร้อนในเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน 
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3.14.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

 1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในเขตอาํเภอหนองบุญมาก

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป รองลงมาคือประกอบอาชีพเกษตกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ 

ทาํสวน ทาํการประมง ปศุสัตว ์

ตารางที ่354 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอหนองบุญมาก 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 749 899 1,648 

นกัเรียน 4,793 4,563 9,356 

นกัศึกษา 331 445   776 

ทาํนา 4,445 4,136 8,581 

ทาํไร่ 3,836 3,546 7,382 

ทาํสวน      40     40     80 

ประมง      0      1         1 

ปศุสัตว ์     24     15       39 

รับราชการ   253    201       454 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ     16     19        35 

พนกังานบริษทั 290    318       608 

รับจา้งทัว่ไป 7,238 6,769 14,007 

คา้ขาย 545 786   1,331 

ธุรกิจส่วนตวั   100 99 199 

อ่ืนๆ 1,612 1,750    3,362 

รวมทั้งส้ิน 24,272 23,587 47,859 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

หมายเหต ุ: จาํนวนประชากรท่ีได้จากการสาํรวจนี ้ไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงได้ 

2) รายได ้ จากขอ้มูลพบว่าตาํบลหนองตะไกมี้รายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดจาํนวน 72,182.08 

บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ ตาํบลหนองไมไ้ผมี่รายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 62,134.71 บาทต่อคนต่อปี และ

พบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ตาํบลสารภี มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 51,139.68 บาทต่อคนต่อปี  
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ตารางที ่355 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอหนองบุญมาก 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท) 

1 ไทยเจริญ 51,201.82 

2 หนองบุนนาก 59,262.29 

3 หนองหวัแรต 58,775.64 

4 ลุงเขวา้ 56,354.20 

5 สารภี 51,139.68 

6 บา้นใหม ่ 56,535.25 

7 หนองตะไก ้ 72,182.08 

8 หนองไมไ้ผ ่ 62,134.71 

9 แหลมทอง 54,975.74 

รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี ของคนในพืน้ที่ 58,864.87 

ท่ีมา: ข้อมลู จปฐ.อาํเภอหนองบุญมาก (2553) 

3) รายจ่าย จากขอ้มูลพบวา่ ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภค

รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 721,433,355 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารท่ี

จาํเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่

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

การพนัน ค่าบุหร่ีเหล้า ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวม จํานวน 

435,479,718 บาทต่อปี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน 

ค่าเช่า และค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่356 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอหนองบุญมาก 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 68,091,333 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 68,091,333 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 106,613,530 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 106,613,530 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 99,538,403 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 99,538,403 
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ตารางที ่356  แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าเคร่ืองจกัรต่างๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 161,236,452 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 161,236,452 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 75,019,340 

จาํนวนรวม 75,019,340 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พื่ อ ซ้ื อ อ า ห า ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 188,101,954 

จาํนวนรวม 188,101,954 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 57,736,511 

จาํนวนรวม 57,736,511 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 65,442,494 

จาํนวนรวม 65,442,494 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต(บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค(บาท) 19,686,343 

จาํนวนรวม 19,686,343 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 18,856,035 

จาํนวนรวม 18,856,035 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 6,692,854 

จาํนวนรวม 6,692,854 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ามนัรถ ค่า

โดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 66,883,197 

จาํนวนรวม 66,883,197 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 50,471,560 

จาํนวนรวม 50,471,560 
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ตารางที ่356 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 36,481,393 

จาํนวนรวม 36,481,393 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 39,945,216 

จาํนวนรวม 39,945,216 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 40,503,416 

จาํนวนรวม 40,503,416 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 17,366,600 

จาํนวนรวม 17,366,600 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 63,795,331 

จาํนวนรวม 63,795,331 

รวมทั้งหมด 1,182,461,962 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

4) หน้ีสินและ เงินออม จากขอ้มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

อาํเภอหนองบุญมากประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีหน้ีสินจากการกู ้

ธกส. รวมกนัจาํนวน 681.4 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพจาํนวน 622 ลา้นบาท กู้

เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาการศึกษาจาํนวน 38 ล้านบาท และกู้เพื่อชาํระหน้ีนอกระบบ

จาํนวน 31.6 ลา้นบาท  

5) กลุ่มองคก์ร  

ก.กลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มี

กลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี 
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ตารางที ่357 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ประธาน 

กลุ่มกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน  5,975 จดัสวสัดิการดูแลการ

เสียชีวติ 

นางจินดา บุษสระเกษ 

อสม.ตาํบลแหลมทอง  135 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นางออม ติดกระโทก 

อสม.ตาํบลบา้นใหม่ 110 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นายสาํรวย  พระนอนเขต 

อสม.ตาํบลหนองตะไก ้ 162 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นายบุปผา ตุ่นกระโทก 

อสม.ตาํบลลุงเขวา้ 97 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นายวชัระ นุชกระโทก 

อสม.ตาํบลไทยเจริญ 102 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นางร่วม ศรีนาคา 

อสม.ตาํบลสารภี 85 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นางละออง ดวงกระโทก 

อสม.ตาํบลสารภี 134 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นางละออง ดวงกระโทก 

อสม.ตาํบลหนองไมไ้ผ ่ 91 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นางสุขกลัยา ประดบัเช้ือ 

อสม.ตาํบลหนองหวัแรต 78 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข นางพะเยาว ์ค่ากระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นสระสาํราญ 55 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสุชีพ ป้ากระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโนนสะอาด 112 แหล่งออมเงินในชุมชน นายจรัญ ตน้กระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นซบัตะคร้อ 321 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสีบุญไช มุ่งกรอกกลาง 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

หนองบุญมาก 

355 แหล่งออมเงินในชุมชน นายประธาน เคียงกลาง 

สวสัดิการชุมชนตาํบล 

หนองบุญมาก 

470 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นายพงษช์ยั ธรรมรัตนะ 

กองทุนหมู่บา้นหนองจานพฒันา 116 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นางสาวศุกิสรา แกว้วงษ ์

ชมรม อสม. ตาํบลหนองบุญมาก 117 ใหค้วามรู้ดา้นสาธารณะ

สุข 

นายสาํรวย พระนอนเขต 

กลุ่มสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้าน

ใหม่ 

558 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นางจาํรัส แสไพศาล 

สวสัดิการชุมชนตาํบลไทยเจริญ 250 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นางบุญสด ถ่อนสันเทียะ 

สวสัดิการชุมชนตาํบลหนองไมไ้ผ ่ 294 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นายเกล้ียง แคนกระโทก 

สภาองคก์รชุมชนตาํบลบา้นใหม่ 3323 จดแจง้เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บ

การรับรอง 

นางวภิาดา จนัทร์ศิริสุข 

สภาองคก์รชุมชนตาํบลสารภี 3122 จดแจง้เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บ

การรับรอง 

นางลาํพอง ศรพระอินทร์ 

สภาองคก์รชุมชนตาํบลลุงเขวา้ 2311 จดแจง้เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บ

การรับรอง 

นางสาํลี ทรัพยฉ์ายแสง 
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ตารางที ่357 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ประธาน 

สภาองคก์รชุมชนตาํบล 

หนองบุญมาก 

3586 จดแจง้เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บ

การรับรอง 

นายพงษช์ยั ธรรมรัตนะ 

สภาองคก์รชุมชนตาํบล 

หนองหวัแรต 

500 จดแจ้งเป็นกลุ่มท่ีได้รับ

การรับรอง 

นางจิราภรณ์ วรรณทาบ 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นซบัตะคร้อ 321 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสีบุญไช มุ่งกรอกกลาง 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโคกลอย 269 แหล่งออมเงินในชุมชน นายเจริญ ดวงกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโคกลุงกราด 374 แหล่งออมเงินในชุมชน นายหมวย นานอก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นหนองสะแก 216 แหล่งออมเงินในชุมชน นายเจนจบ เพร็ชดอน 

กลุ่มออมทรัยพบ์า้นทรัพยเ์จริญ 26 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสุวรรณ ทิยพป์ระเสริฐ 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นซบัประดู่ 46 แหล่งออมเงินในชุมชน นายวรีะ แตงกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นไทยเจริญ 56 แหล่งออมเงินในชุมชน นายคมกรีช นาอุดม 

กลุ่มออมทรัพยต์ลาดใหม่พฒันา 24 แหล่งออมเงินในชุมชน นายอยู ่ดวงกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโนนสมบูรณ์ 103 แหล่งออมเงินในชุมชน นายจาํลอง เม้ียนกลาง 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นหนองหวัแรต 573 แหล่งออมเงินในชุมชน นายแจง้  ถาพุดซา 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นหนองหิน 35 แหล่งออมเงินในชุมชน นายแก่น นิตยเ์มืองปัก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นแหลมทอง 139 แหล่งออมเงินในชุมชน นายมนสั จิตประเสริฐ 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นรวงทอง 66 แหล่งออมเงินในชุมชน นายหร่ัน กริดกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นจิตประสงค ์ 151 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสุพิน ด่านกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นอ่างนํ้าลุงเขวา้ 164 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสุพรรณ เนินกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นหนองพะยอม 113 แหล่งออมเงินในชุมชน นายประยรู เกล็ดงูเหลือม 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นลุงเขวา้ 70 แหล่งออมเงินในชุมชน นายสุข ทรวงโพธ์ิ 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นตะครองงาม 72 แหล่งออมเงินในชุมชน นายชยัวฒัน์ นิตยก์ระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นหนองจาน 273 แหล่งออมเงินในชุมชน นายแมน้ ทิศกระโทก 

กลุ่มออมทรัพยบ์า้นหนองตะไก ้ 31 แหล่งออมเงินในชุมชน นายวนัชยั ทานกระโทก 

กลุ่มสวสัดการชุมชน 

หนองหวัแรต 

300 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นางสุมาลี พนัธ์ุพงศ ์

สวสัดิการชุมชนตาํบลลุงเขวา้ 267 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นางจวง อินทร์พรมดนั 

สวสัดิการชุมชนตาํบลสารภี 290 จดัสวสัดิการช่วยชุมชน นางลาํพอง ศรพระอินทร์ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

ข. กลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการโอทอป ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มีกลุ่มท่ีทาํการผลิต

ผลิตภณัฑ ์“หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดงัน้ี  
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ตารางที ่358 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มจกัสาน0 นายตั้น เรือนคง 1 หมู่ 7 ต.ไทยเจริญ 

กลุ่มเพาะเห็ดฟางบา้นพงษพ์ฒันา0 นายประสิทธ์ิ ฝอดสูงเนิน 8 หมู่ 13 ต.หนองหวัแรต 

กลุ่มเฟ่ืองฟ้า0 นายสงวน หวงัประสพ 50 หมู่ 2 ต.บา้นใหม ่

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากลูกยอ0 พระครูวมิล สารวสิสุด หมู่ 1 ต.แหลมทอง 

กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากกลว้ย0 นางก่ิม กกสันเทีย 252 หมู่ 14 ต.หนองบุนนาก 

กลุ่มอาชีพแปรรูปพริก ตาํบลลุงเขวา้0 นางสาํลี ทรัพยฉ์าย 109 หมู่ 6 ต.ลุงเขวา้ 

กลุ่มหล่อหินทราย0 คุณวรีวฒัน์  ท่วมกลาง 86 หมู่ 7 ต.แหลมทอง 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร0 นายณฐัพงศ ์โดดสูงเนิน 1 หมู่ 1 ต.หนองหวัแรต 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นสารภี0 คุณเทศ ศรีทรัพย ์ 143 หมู่ 1 ต.สารภี 

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมหินทราย0 คุณประทิน ถาดกระโทก 28 หมู่ 4 ต.บา้นใหม ่

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

3.14.5 ลกัษณะทางสังคม  

 1) ดา้นประชากร อาํเภอหนองบุญมากมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 13,924 ครัวเรือน  มีประชากร

จาํนวน 59,552  คน  เป็นชายจาํนวน  29,763  คน เป็นหญิงจาํนวน  29,789  คน มีรายละเอียดเป็นราย

เป็นรายตาํบลดงัน้ี  

ตารางที ่359 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอหนองบุญมาก 

ตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

ตาํบลไทยเจริญ 703 1,518 1,547 3,065 

ตาํบลหนองบุนนาก 2,355 5,022 5,097 10,119 

ตาํบลหนองหวัแรต   2,162 4,395 4,367 8,762 

ตาํบลลุงเขวา้ 1,080 2,243 2,338 4,581 

ตาํบลสารภี    2,114 4,806 4,751 9,557 

ตาํบลหนองไมไ้ผ ่ 950 1,943 1,911 3,854 

ตาํบลหนองตะไก ้ 2,058 4,348 4,386 8,734 

ตาํบลบา้นใหม ่ 1,156 2,496 2,448 4,944 

ตาํบลแหลมทอง 1,346 2,992 2,944 5,936 

รวมทั้งอาํเภอ 13,924 29,763 29,789 59,552 

ท่ีมา : สาํนักงานทะเบียนราษฎ์ อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302203&SME=0241117432
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302204&SME=0241211130
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302209&SME=0241284544
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302205&SME=02417104738
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302201&SME=0241792553
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302207&SME=0251511146
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302205&SME=02627154732
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302204&SME=0922511017
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302202&SME=0932614539
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=302209&SME=09330141023


474 

 

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

จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง ณ วนัสํารวจ พบวา่อาํเภอหนองบุญมาก มีประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุ

ดงัน้ี 

ตารางที ่360 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอหนองบุญมาก 

ช่วงอายุประชากร 
เพศ  

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 211 196 407 

1– 2 487 437 924 

3– 5 1,034 907 1,941 

6– 11 2,269 2,034 4,296 

12– 14 1,269 1,187 2,456 

15  – 17 1,255 1,167 2,422 

18– 25 2,811 2,631 5,442 

26– 49 9,601 9,509 19,110 

50– 60 2,960 2,930 5,890 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 2,382 2,89 4,971 

รวมทั้งหมด 24,272 23,587 47,859 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

2) ดา้นการศึกษา  

  ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากส่วนใหญ่ จบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่361 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอหนองบุญมาก 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 630 754 1,384 

ตํ่ากวา่ ป.4 1,986 1,943 3,929 

ป.4 - 6 13,126 12,397 25,523 

ม.ศ. 1 - 3 129 81 210 

ม.1 - 3 3,763 3,440 7,203 
 



475 

 

ตารางที ่361 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ม.ศ.4 - 5 42 32 74 

ม.4 - 6 1,479 1,732 3,211 

ปวช. 297 207 504 

ปวส. 326 294 620 

ปริญญาตรี 478 720 1,198 

ปริญญาโท 21 11 32 

ปริญญาเอก 10 9 19 

อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 1,985 1,967 3,952 

รวม 24,272 23,587 47,859 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอหนองบญมาก(2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 

ข. สถานศึกษา ครูและนักเรียน  อาํเภอหนองบุญมากมีโรงเรียนจาํนวน 34 แห่ง มีครูทั้งหมด

จาํนวน 364 คน มีนกัเรียนจาํนวน 7,157 คนโดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 22 คน  

ตารางที ่362 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอหนองบุญมาก 

ตําบล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

ตาํบลไทยเจริญ 2 18 241 

ตาํบลหนองบุนนาก 8 75 1,512 

ตาํบลหนองหวัแรต   4 15 345 

ตาํบลลุงเขวา้ 2 18 213 

ตาํบลสารภี    4 17 380 

ตาํบลหนองไมไ้ผ ่ 3 24 474 

ตาํบลหนองตะไก ้ 3 67 1,506 

ตาํบลบา้นใหม ่ 3 63 1,207 

ตาํบลแหลมทอง 5 67 1,279 

รวมทั้งอาํเภอ 34 364 7,157 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 
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 ค. การศึกษานอกระบบ อาํเภอหนองบุญมากมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ 2หมู่ 2 ตาํบล

แหลมทอง อาํเภอหนองบุญมาก2 มีบุคลากรจาํนวน 16 คน มีหอ้งสมุดประชาชนจาํนวน 1 แห่ง 

3) ดา้นการสาธารณสุข 

ก.ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากร เพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวติของประชากรในพื้นท่ี ดงัน้ี  

ตารางที ่363 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอหนองบุญมาก 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ   1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 10  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ   1  

คลินิกแพทย ์  1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   2  

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข (ไม่นบัรวมเอกชน) ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มีบุคลากร

เพื่อบริการประชากรในพื้นท่ี ดงัน้ี  

ตารางที ่364 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอหนองบุญมาก 

บุคลากร จํานวน (คน)  ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์     4 14,888 

ทนัตแพทย ์ 2 29,776 

เภสัชกร 4 14,888 

พยาบาลวชิาชีพ 42 1,418 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 890 67 

สาธารณสุขอาํเภอ 1 59,552 

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 3 19851 

เจา้พนกังานธุรการ 5 2 29,776 

บุคลากรสาธารณสุข  20 2,978 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอหนองบุญมาก (2554) 
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ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก พบว่า มีโรคท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงั 10 

อนัดบัแรกของอาํเภอ โดยเทียบอตัราผูป่้วยต่อจาํนวนประชากรหน่ึงแสนคน (1: 100,000) ดงัน้ี 
 

ตารางที ่365 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอหนองบุญมาก 

โรค ป่วย อตัราป่วย อตัราตาย อตัราป่วยตาย 

อุจจาระร่วง 835 1,429.79 0 0 

ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 247 422.95 0 0 

ปอดบวม 44 75.34 0 0 

สุกใส 36 61.64 0 0 

อาหารเป็นพิษ 25 42.81 0 0 

วฒัโรคปอด(พอเช้ือ) 16 27.40 0 0 

ไขเ้สือดออก 16 27.55 0 0 

ฆ่าตวัตาย 14 23.97 8.2 0.08 

คางทูม 11 18.84 0 0 

ไขแ้ดงกี 9 15.41 0 0 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

ง. อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มีอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวน

ประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่366 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอหนองบุญมาก 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 58,740 - 

2550 58,920 0.31 

2551 59,241 0.54 

2552 59,484 0.41 

2553 59,729 0.41 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

 

4) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น พื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมี 

สถานีตาํรวจภูธรจาํนวน 1 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอหนองบุญมาก ซ่ึงทาํงานประสานกบัฝ่าย

ความมัน่คงของอาํเภอหนองบุญมาก ท่ีมีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

มัน่คงภายใน การจดัระเบียบสังคม แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี 
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งานกิจการชายแดน งานกิจการผูอ้พยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บา้นอาสาพฒันาและ

ป้องกนัตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานดา้นการส่ือสาร การดาํเนินการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพติด ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมและการปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการ 

ปฏิบติัการของหน่วยงานอ่ืนหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ตารางที ่367 แสดงการเกิดคดีความในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทความผดิ จํานวนคด ี

คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 1 

คดีชีวติ ร่างกาย และเพศ (ฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา  

ฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนา และพยายามฆ่า) 

10 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ลกัทรัพย ์ 13 

ทาํใหท้รัยพเ์สียหาย 3 

โจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ 4 

โจรกรรมรถยนต ์ 1 

คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย อาวธุปืน 10 

การพนนั  105 

ยาเสพติด 203 

ท่ีมา : สถานีตาํรวจอาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

 5) ด้านศาสนา ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  

ร้อยละ 99.80 มีวดัจาํนวน 12 แห่ง สํานกัสงฆจ์าํนวน 17 แห่ง มีการจดังานปาริวาสกรรม มีพระสงฆ์

จาํนวนมากมาเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดับา้นใหม่สมบูรณ์ โดยมีการจดัข้ึนทุกปี ไดรั้บความสนใจจากชาวบา้น

และอาํเภอใกลเ้คียง เป็นการทาํใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจและหลากหลาย 

เช่น  

- ภูมิปัญญาทางดา้นเกษตร เช่น นายเลิศ ป่ินอาสา ท่ีมีความรู้การทาํการเกษตรแบบ

ผสมผสาน นางสายทอง ดาเดช เป็นหมอดินอาสา  

- ภูมิปัญญาดา้นความเช่ือ เช่น นายสุด ขนนัไพร มีความสามารถในการเป็นหมอทาํ

ขวญั และทาํพิธีกรรมทางความเช่ือต่าง ๆ  

- ภูมิปัญญาดา้นศิลปะและดนตรี เช่น นายโยธิน ดอกกระโทก ท่ีมีความสามารถใน

การเล่นดนตรีพื้นบา้น เช่น พิณ นายสิง เปลกระโทก  นายไพศาล สุขสมพล นายสุพรรณ นํ้ ากระโทก ท่ีมี

ความสามารถในการเล่นกลองยาว  นายสมหวงั ฉวยกระโทก ท่ีมีความสามารถในการร้องเพลงโคราช  
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7) ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอหนองบุญมากไดมี้การอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินโดยมีการจดังานเทศกาล ประเพณีท่ีสําคญั อาํเภอหนองบุญมาก มี

ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบพื้นเมืองโคราชประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากท่ีอ่ืน

ทาํให้มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย เช่น อีสานตอนใตใ้นพื้นท่ีของตาํบลหนองบุนนาก ตาํบล

ไทยเจริญ ท่ียา้ยถ่ินมาจากจงัหวดับุรีรัมย ์

- งานส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

- โครงการจดับรรพชาอุปสมบท  ภิกษุ สามเณร ช่วงเวลาจดังานเดือนเมษายน 

-  งานแห่เทียนเขา้พรรษา ช่วงเวลาจดังาน เดือนกรกฎาคมของทุกปี 

- งานประเพณีสงกรานต ์ช่วงเวลาจดังาน เดือนเมษายนของทุกปี 

- สํานกังานวฒันธรรมอาํเภอหนองบุญมาก จดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมงานเฝ้าระวงั

เยาวชน ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ในช่วงระหวา่งปิดเรียน โดยมีโครงการเยาวชนไทยห่างไกลส่ิงเสพติด 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการจดัการประกวดมโหรี ป่ีพาทย ์เป็นตน้ 

- งานลอยกระทง แข่งเรืออีโปง สถานท่ี อ่างเก็บนํ้ายบุใหญ่ 

- งานเฟ่ืองฟ้างาม สถานท่ี ณ สนามหนา้ท่ีวา่การอาํเภอหนองบุญมาก 

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาํเภอหนองบุญมาก จะมีการส่งเสริมดา้นกีฬาให้กบัเด็กนกัเรียนท่ี

มีพรสวรรค ์โดยการส่งเสริมใหมี้โอกาสไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถ โดยมีตวัอยา่งเยาวชนนกัฟุตบอล

ทีมชาติ เป็นตวัอย่างช่วยกระตุน้ในการส่งเสริมโอกาสให้กบัเยาวชน สนามกีฬาจะมีอยูท่ี่โรงเรียน เช่น 

สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ยบ์อล และสนามบาสเกตบอล เพื่อให้เยาวชนไดอ้อกกาํลงักาย 

เป็นการส่งเสริมเพื่อใหห้ลีกเล่ียงปัญหายาเสพติด ใหห่้างไกลจากเยาวชน 

3.14.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

 1) การกสิกรรม อาํเภอหนองบุญมากมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 375,632 ไร่ พืชท่ีมีการ

ใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดคือมนัสําปะหลงั รองลงมาคือ การปลูกขา้วนาปี พื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมี

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ตารางที ่368 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก  

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก(ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่(กก./ไร่) 

1 ขา้วนาปี 4,320 97,011 480 

2 มนัสาํปะหลงั 3,215 225,151 3,591 

3 ออ้ย 250 28,428 13,540 

4 ขา้วโพด 227 3,741 880 



480 

 

ตารางที ่368 แสดงจาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืช พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

2) ดา้นปศุสัตว ์ จาํนวนสัตวจ์ากการสํารวจในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก พบว่าในพื้นท่ี มีการ

เล้ียงสัตว ์ดงัน้ี  

ตารางที ่369 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 35,530 6,123 

2 กระบือ 1,578 317 

3 สุกร 11,704 1,347 

4 เป็ดเน้ือ 51,490 453 

5 ไก่พื้นเมือง 1,569,931 5,741 

6 ไก่เน้ือ 4,895,372 345 

7 ไก่พนัธ์ุไข ่ 1,502,256 245 
ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 พบวา่

อาํเภอหนองบุญมากมีการทาํประมงนํ้าจืด มีสัตวน์ํ้าจืดท่ีจบัไดร้วมทั้งอาํเภอจาํนวน 17.62 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่370 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก 

ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ (ตันต่อปี) 

ปลาตะเพียน  1.50 

ปลานิล  16.12 

ปลาไน  2 

ปลาทบัทิม 5 

รวม 24.62 
ท่ีมา : สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนที่ปลูก พืน้ทีป่ลูก(ไร่) ผลผลติโดยเฉลีย่(กก./ไร่) 

5 ไมผ้ล 1,235 4,578 1,253 

6 ยางพารา 12 2,598 2,121 

7 ผกั 200 1,500 901 

8 พริก 56 230 145 

9 ไมด้อกไมป้ระดบั  60 150 896 

10 อ่ืนๆ 1,132 12,245 ไม่มีขอ้มูล 
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3.14.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอหนองบุญมากมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับ

อนุญาตดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 43 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการได้

ดงัน้ี 

ตารางที ่371 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 

อุตสาหกรรมเกษตร 12 

อุตสาหกรรมขา้ว 2 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 9 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ 1 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 

อุตสาหกรรมก๊าซและเช้ือเพลิง 3 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 6 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 3 

อุตสาหกรรมไม ้ 5 

อุตสาหกรรมพลาสติก 1 

ท่ีมา : สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 

3.14.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม   

1) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม  อาํเภอหนองบุญมากมีการประกอบกิจการดา้น

พาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคาร จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน  

- สหกรณ์ จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอหนองบุญมาก จาํกดั 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐาน และก๊าซ จาํนวน 8 แห่ง  

- ร้านคา้ส่งจาํนวน  29 แห่ง  

- ร้านคา้ปลีกทั้งในอาํเภอและชุมชนต่าง ๆ จาํนวน 716 แห่ง 

2) การบริการท่ีพกั โรงแรม ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มีร้านอาหารทัว่ไปไวบ้ริการ

จาํนวน 167 แห่ง มีท่ีพกัขนาดเล็ก จาํนวน 5 แห่ง และมีร้านอินเทอร์เน็ตจาํนวน 9 แห่ง  

3) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอหนองบุญมากมีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีสําคญั

ไดแ้ก่  
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- 1ปราสาทบา้นถนนหกั ตั้งอยูห่มู่ 4 บา้นถนนหกั ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสีมา ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน เม่ือปี พ.ศ. 2479 เป็นปราสาทแบบเขมร สร้างดว้ยศิลาแลง 

จากโบราณวตัถุท่ีพบ เช่น เคร่ืองประดบัทอง ช้ินส่วนทบัหลงัและแผน่หินสลกัประติมากรรมทาํดว้ยหิน

ทราย และสาํริดและเคร่ืองเคลือบสีนํ้าตาลเขม้-ดาํแบบเขมร กล่าวไดว้า่ปราสาทหินบา้นถนนหกั เป็นท่ีท่ี

ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ ลทัธิมหานิกาย ซ่ึงน่าจะสร้างข้ึนเม่ือราวตอนปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 16 

- 1วดัหนองตะไก ้ตั้งอยู่หมู่ท่ี 12 ตาํบลหนองตะไก ้อาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา 

เป็นสาํนกัปฏิบติัธรรมประจาํจงัหวดันครราชสีมา แห่งท่ี 65 

- ศูนยจ์าํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัถนนสายโชคชยั – เดชอุดม ตาํบลบา้นใหม่ เป็นศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้ผลิตภณัฑโ์อทอปริมถนนสายโชคชยั -เดชอุดม ระหวา่งกิโลเมตรท่ี 21-22 

3.14.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

 1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่าง

อาํเภอและจงัหวดั คือ ถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 24 โชคชยั – เดชอุดม และยงัมีถนนท่ีใชค้มนาคม

ภายในอาํเภออีก ท่ีเป็นถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ท่ีพฒันาโดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากดว้ย 

2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอหนองบุญมากมีสวนสาธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 56 แห่ง ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํนวน 1 แห่ง มีหอกระจายข่าว จาํนวน 41 หมู่บา้น สถานี

โทรคมนาคมจาํนวน 1 แห่ง และสถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม จาํนวน 5 แห่ง 

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มีประปาตาํบล และประปาหมู่บา้นจาํนวน  74 

แห่ง และยงัมีหมู่บา้นจาํนวนเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของอาํเภอยงัไม่มีระบบประปาใช ้

4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ี อาํเภอหนองบุญมากมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชข้นาดเล็กและระดบั

ครัวเรือนและระดบัชุมชน ดงัน้ี  

ตารางที ่372 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก ปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

ทั้งหมด ทีใ่ช้ได้ 
ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 561 543 561 543 149 149 

บ่อสาธารณะ 285 187 285 187 298 183 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 

5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1 แห่ง 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ยงัไม่ครบทุกหลังคาเรือน เน่ืองจากมีบ้านสร้างใหม่ และบางพื้นท่ีมี
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ระยะทางท่ีไกลทาํให้การขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในพื้นท่ียงัมีไม่เพียงพอ

เพื่อใหเ้กิดการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 

3.14.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินท่ีมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาํนาขา้ว และ

เพาะปลูกพืชไร่ มีการจดัการนํ้ าด้วยชลประทาน ส่งนํ้ าทาํการเกษตรปลูกพืชผกัสวนครัวส่งไปขายท่ี

ตลาดสุระนครในเมืองนครราชสีมา ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลาง พื้นท่ีทาํนาของราษฎรจะอยูต่ลอดแนวของลุ่มนํ้ าคลองสารเพช็รและลุ่มนํ้ าจกัราชท่ี

ไหลผา่น  

2) ทรัพยากรนํ้ า อาํเภอหนองบุญมากมีพื้นท่ีทาํนาของราษฎรมีพื้นท่ีรับนํ้ าประมาณ 

160.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 95,179 ไร่ และทรัพยากรนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 3 แห่ง ได่แก่ 

- ลุ่มนํ้ าจกัราช อยู่ใน 5 ตาํบล คือ ตาํบลสารภี ตาํบลไทยเจริญ ตาํบลบา้น

ใหม่ ตาํบลหนองตะไก ้และตาํบลหนองบุนนาก มีความยาว 60 กิโลเมตร  

- ลุ่มนํ้าคลองสารเพช็ร อยูใ่น 4 ตาํบล คือ ตาํบลหนองหวัแรต ตาํบล 

แหลมทอง ตาํบลลุงเขวา้ และตาํบลหนองไมไ้ผ่ มีความยาว 34 กิโลเมตร โดยลุ่มนํ้ าจกัราช อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของอาํเภอ ไหลจากทิศใตไ้ปทิศเหนือ  

- ลุ่มนํ้าคลองสารเพช็รจะไหลบรรจบกบัลุ่มนํ้าจกัราชในเขตพื้นท่ีอาํเภอ 

จกัราช จงัหวดันครราชสีมา  

 3) ทรัพยากรป่าไม ้อาํเภอหนองบุญมากมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สําคญั 4 แห่ง ได้แก่ ป่าทาํเล

พื้นท่ีจาํนวน 840 ไร่ ป่าชุมชนพื้นท่ีจาํนวน 4,166 ไร่ ป่าชา้พื้นท่ีจาํนวน 33 ไร่ และพื้นท่ีป่าท่ีสาธารณะ

พื้นท่ีจาํนวน 914 ไร่ ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีป่าชุมชนท่ีชาวบา้นเป็นผูก้าํหนดกติกาคุม้ครองและ

ชาวบา้นไดร่้วมกนัทาํแนวป้องกนัไฟ มีการเพาะกลา้พืชสมุนไพร ผกัหวาน อนุรักษพ์ืชท่ีจะสูญหาย ใน

พื้นท่ีป่าประมาณ 95,179 ไร่ ครอบคลุมในพื้นท่ี 9 ตาํบล 

3.14.11 ด้านการเมือง  

  1) การเมืองระดบัชาติ พื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากไม่มีสาขาพรรคในพื้นท่ี การลงสมคัร

รับเลือกตั้งในพื้นท่ีมีพรรคท่ีลงเลือกตั้ง คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปไตย 

  2) การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากไม่มีกลุ่มทางการเมืองระดบั

ทอ้งถ่ิน แต่ในกระบวกการเลือกตั้งยงัเป็นลกัษณะการเมืองแบบอุปถมัภ ์ส่วนหน่ึงไดรั้บการสนบัสนุน

จากการเมืองระดบัชาติ นอกจากนั้นยงัเป็นลกัษณะมีเครือญาติจาํนวนมาก รวมทั้งมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง

กนัเพื่อใหไ้ดเ้ขา้ไปเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  

  รวมทั้งผูน้าํระดบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ีมีส่วนในการสนบัสนุน

กระบวนเลือกตั้งท่ีไม่สุจริต โดยการเขา้ไปเป็นฐานคะแนนเสียงให้นกัการเมืองระดบัชาติดว้ย ดงันั้นทาํ
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ใหก้ารบริการจดัการเงินงบประมาณของทอ้งถ่ินไม่เป็นอิสระเน่ืองจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ไม่มีความเป็นอิสระจากนกัการเมืองระดบัชาติดว้ย  

 3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก มีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนชุมชน ทาํ

การขบัเคล่ือนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพข้ึนมากมาย สามารถลดปัญหาให้กบัชุมชน มีองค์กรเด็กและ

เยาวชนท่ีมีบทบาทการพฒันาเด็กได ้รวมถึงบทบาทสตรีก็มีการรวมตวักนัทั้ง 9 ตาํบล บริหารจดัการดูแล

ให้เกิดกองทุนดูแลเม่ือมีการเสียชีวิต มีสมาชิกทั้งหมด 5,977 คน เป็นกระบวนการสร้างจิตสํานึกของ

ประชาชน และนาํไปสู่การสร้างความเป็นธรรมใหก้บัสังคม  
 

3.14.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจดัระเบียบการปกครอง  ในเขตพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก จาํแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงพยาบาลอาํเภอ และสํานกังาน

สาธารณสุขอาํเภอ 

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่  ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ สถานีตาํรวจภูธร สถานี

ตาํรวจทางหลวง สํานกังานท่ีดิน สํานกังานสรรพากร สํานกังานป่าไม ้สํานกังานสัสดี สํานักงานเกษตร 

สาํนกังานพฒันาชุมชน สาํนกังานศึกษาธิการ สาํนกังานประถมศึกษา และสาํนกังานปศุสัตว ์

3)  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ 0ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์0การเกษตร ท่ีทาํการ

ไปรษณียโ์ทรเลข และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาํเภอหนองบุญมากมีการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน 3  รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีมีศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัจาํนวน 1 แห่ง 

ข. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ไทยเจริญ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบุญมาก  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหัวแรต องค์การ

บริหารส่วนตาํบลลุงเขวา้  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสารภี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นใหม่  องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองตะไก ้และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไมไ้ผ ่

ค. เทศบาล พื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมากมีเทศบาลตาํบลจาํนวน 2  แห่ง คือ เทศบาล

ตาํบลแหลมทอง และเทศบาลตาํบลหนองหวัแรด 

5) การปกครองท้องท่ี อําเภอหนองบุญมากได้มีการแบ่งเขตการปกครองตาม

พระราชบญัญติัลักษณะการปกครองท้องท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 9 ตาํบล 103 หมู่บ้าน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางที ่373 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอหนองบุญมาก 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

ไทยเจริญ 7 บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นสระสาํราญ บา้นซบัประดู่ บา้นสามคัคีพฒันา  

บา้นสระซาง บา้นซบัตะคร้อ และบา้นโนนสะอาด 

หนองบุนนาก 17 บา้นหนองบุนนาก (ม.1)บา้นโคกพลวง บา้นสระคลา้ บา้นหัวทาํนบ บา้น

ปลกัข่อย บา้นหนองบุนนาก (ม.6) บา้นหนองยายเทียม บา้นหนองไทร บา้น

ยุบใหญ่ บา้นสว่างพฒันา บา้นซับตะคร้อ บา้นรุ่งเรือง บา้นหนองหวา้ บา้น

แสนสุข บา้นเกษมสุข บา้นหนองจานพฒันา และบา้นหนองรังกา 

หนองหวัแรต 15 บา้นมอสูงซบัเจริญ บา้นตลาดใหม่พฒันา บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นซบัหวาย 

บา้นบุกุดจอก บา้นหนองหัวแรต บา้นคลองสารเพชร บา้นบุกระโทก บา้น

หนองกระทุ่ม บา้นหนองหิน บา้นหนองชงโค บา้นโนนสะอาด  

บา้นพงษพ์ฒันา บา้นหนองหวาย และบา้นตลาดใหม่สามคัคี 

ลุงเขวา้ 9 บา้นจิตประสงค ์บา้นอ่างนํ้าลุงเขวา้ บา้นขนุจิตพฒันา บา้นหนองพยอม บา้น

ร่มเยน็ บา้นลุงเขวา้ บา้นตะครองงาม บา้นหนองจาน และบา้นจงประเสริฐ 

สารภี 15 บา้นสารภี (ม.1) บา้นสารภี (ม.2) บา้นพระ บา้นท่าตะแบก บา้นทุ่งหวัขวาน 

บา้นสันติสุข บา้นหนองลาไหล บา้นราษฎร์พฒันา บา้นโนนข้ีตุ่น  

บา้นดอนทะยงุ บา้นดอนหนองจิก บา้นประสงคพ์ฒันา บา้นทุ่งรวงทอง บา้น

หนองปรือราษฎร์พฒันา และบา้นวงัไทรพฒันา 

บา้นใหม ่ 9 บา้นใหม่ไทยเจริญ บา้นใหม่อุดม บา้นใหม่สมบูรณ์ บา้นโนนสุวรรณ บา้น

ถนนหกั บา้นหวัอ่างพฒันา บา้นมะขามป้อม บา้นปรางคป์ระเสริฐ และบา้น

คลองเมือง  

หนองตะไก ้ 12 บา้นหนองตะไก ้(ม.1) บา้นหนองตะไก ้(ม.2) บา้นหนองตะไก ้(ม.3) บา้น

ประชานิมิตร บา้นยอกขาม บา้นมิตรสัมพนัธ์ บา้นแสงทอง บา้นเสริมสุข 

บา้นสวรรคว์ารี บา้นพนูทรัพย ์บา้นไทยอยูเ่ยน็ และบา้นภูมิพฒันา 

หนองไมไ้ผ ่ 9 บา้นหนองไมไ้ผ่ บา้นสระมะค่า บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นด่านตลอด บา้น

ด่านกอโจด บา้นเจริญสุข บา้นหวัอ่างพฒันา บา้นสุขสวสัด์ิ  

และบา้นหนองไมไ้ผแ่สนสุข 

แหลมทอง 10 บา้นหนองหวัแรต บา้นหนองจาน บา้นแหลมทอง บา้นคลองสารเพชร บา้น

หนองลูกควาย บา้นหนองสะแก บา้นโคกลุงกราด บา้นโพธ์ิรณรงค ์ 

บา้นโคกลอย และบา้นรวงทอง 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอหนองบุญมาก (2554) 
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3.14.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอหนองบุญมาก 

 จากการจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนรวม

ทั้งส้ินจาํนวน 67 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 44 คน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 3 

คน นกัธุกิจจาํนวน 5 คน หน่วยราชการต่าง ๆ จาํนวน 11 คน พระสงฆจ์าํนวน 2 รูป ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้

มีส่วนร่วมในการระดมสมองและวเิคราะห์ศกัยภาพของอาํเภอ ดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและปัจจยั

ท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่374 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอหนองบุญมาก 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก. ด้านกายภาพ  

- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางรถท่ีสะดวกมี

ถนน 4 ช่องทางจาราจรสะดวกต่อการเดินทาง 

- มีทุนทางธรรมชาติ ป่าชุมชน 2,097 ไร่เป็นคลงั

อาหารธรรมชาติ เป็นความมั่นคงทางอาหาร

ให้กับชุมชน มีการพฒันาด้านอาชีพเสริมไม้

ดอกไมป้ระดบั มีแหล่งนํ้าไวท้าํการเกษตร  

ก. ด้านกายภาพ 

- ถนนสายหลักมีอุบัติเหตบ่อยทําให้เกิดการ

เสียชีวติ พิการ เสียหายต่อทรัพยสิ์น 

- ปัญหามลพิษจากโรงงานส่งผลให้เกิดกล่ินใน

ชุมชน และทาํใหป้ลาตาย 

- แม่นํ้ าลาํคลองต้ืนเขินทาํให้จุนํ้ าได้น้อยจึงทาํ

ใหมี้นํ้าไม่พอใช ้

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- มีสถานศึกษาทั้งระดบัประถมมธัยมและอาชีวะ

รวม 43  แห่ง 

- มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนประสานเช่ือมโยง

ส ร้ า ง เ ค รือ ข่ า ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง   

ความสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ มีกลุ่มแกนนําท่ีมีจิตอาสาทํางานเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ 

- มี ภู มิ ปั ญญา ด้านอาชี พไ ม้ดอก ไม้ป ระ ดับ

เฟ่ืองฟ้าสร้างช่ือเสียงใหก้บัอาํเภอ 

- เด็กเยาวชนในชุมชนมีการเรียนรู้ดนตรีพื้นบา้น

จากครูพื้ นบ้านวัฒนธรรมประเพณี มีการ 

อนุรักษป่์าชุมชนทรัพยย์ากรธรรมชาติ 

- มีแรงงานท่ีมีฝีมือทักษะการผลิต ตอบสนอง

ความตอ้งการตลาดแรงงาน 

- ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านผลิตสาขา

การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ประชาชนติดอบายมุข หวย การพนนั กินเหลา้ 

- เด็กและเยาวชน ติดยา ติดเกม มีเพศสัมพนัธ์

ก่อนวัยอันควร  เ ลียนแบบตามค่ านิยม มี

พฤติกรรมแบบทุนนิยม บริโภคนิยม วตัถุนิยม 

- ประชาชนขาดจิตสาํนึกการพึ่งพาตนเอง 

- ปัญหาดา้นการศึกษาประชาชนยงัไม่สามารถ

ส่งใหบุ้ตรเรียนสูงได ้

- ปัญหาครอบครัวอ่อนแอ หย่าร้าง ลูกอยู่กบัตา

ยายเกิดช่องวา่งระหวา่งวยั 

- คนพิการยงัไม่ไดรั้บการดูแลแบบมัน่คง 

- เกิดค่านิยมสามีต่างชาติ เกิดการเรียนแบบตาม

อยา่งตอ้งการมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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ตารางที ่374 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- มีแรงงานท่ี มี ฝี มือทักษะการผลิต ทั้ งภาค

การเกษตร อุตสาหกรรมตอบสนองความ

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

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับแรงงาน  

- มีการประกอบอาชีพการเกษตรการผลิตมัน

สาํปะหลงั 

- มีกลุ่มออมทรัพยอ์อมเงินไวเ้ป็นทุนหมุนเวียน

กลุ่มอาชีพ 

-  มีกลุ่มผูป้ระกอบการโอทอป กลุ่มจกัสานจาก

ไมไ้ผ ่เช่น ลอบ ไซ หมวง กลุ่มขา้วตงัหมูหยอง  

- ด้านการเกษตรมีการพฒันาเชิงผสมผสานไม่

ปลูกเชิงพืชเด่ียว ประชาชนมีงานทาํตลอดปี 

- มีกลุ่มอาชีพหินทรายสร้างรายไดเ้ขา้ชุมชนทาํ

ใหมี้งานทาํตลอดปี 

- มีการนําภูมิปัญญามาประกอบอาชีพ เช่นการ

แปรรูปขา้ว ขา้วตงัหมู 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า และต้นทุนการ

ผลิตข้ึนทุกปี  

- ปัญหารายไดก้บัรายจ่ายไม่สมดุลกนั ทาํให้เกิด

ปัญหาหน้ีสินของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งเป็น

หน้ีสินทั้งในและนอกระบบ 

- แม่บา้นไม่มีงานเม่ือวา่งเวน้จากการทาํการผลิต

ทางการเกษตร  

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง

ในเร่ืองประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน 

- ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการผลิต

การเกษตร จึงยงัใชว้ธีิการผลิตแบบเดิมอยู ่ 

- ไม่มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

- มีแรงงานจากท่ีอ่ืนยา้ยเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีมาก

ข้ึนเน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- มีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระจายอยู่ทุก

พื้นท่ีของอาํเภอ 

-  ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการใช้

สิทธ์ิในการเลือกตั้ งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้

สิทธ์ิ ไม่ใหเ้สียสิทธ์ิ  

- มีกลุ่มองค์กรการเมืองภาคพลเมืองท่ีมีการ

ทํางานเป็นที มตรวจสอบก ารทํางานของ

ผู ้บริหารท้องถ่ิน และตรวจสอบเวลามีการ

เลือกตั้ง เช่น สภาองคก์รชุมชนตาํบลบา้นใหม่ 

สภาองคก์รชุมชนตาํบลสารภี  

 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง  

- การแบ่งพรรคแบ่งพวก หัวคะแนนแบ่งสีเป็น

ฝ่ายชดัเจน เหลือง แดง นํ้าเงิน  

- มีการซ้ือเสียงทุกระดบัเวลามีการเลือกตั้งทุ่ม

เงินเพื่อใหไ้ดรั้บตาํแหน่งทางการเมือง 

- การบริหารจดัการท่ีไม่มีความไม่โปร่งใสของ

นกัการเมืองเอาเปรียบเห็นแก่ตวัเอาประโยชน์ 

- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ตรวจสอบไม่จริงจงัต่อเน่ือง 

- นัก ก า ร เ มื อ ง ร ะ ดับ ช า ติ มี อิ ท ธิ พ ล เ ข้า ม า

แทรกแซงการทาํงานของการเมืองทอ้งถ่ิน 

-  ผูน้ํา ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจใน

ระบบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง 
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ตารางที ่374 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- มีการฟ้ืนฟูการสวดสรภญัญะ ดนตรีพื้นบา้น 

วถีิดั้งเดิม  

- มีหมอเพลงโคราชในพื้นท่ี และเป็นพอ่ครูสอน

เด็กในพื้นท่ี และสามารถนาํไปเป็นอาชีพเสริม

ระหวา่งเรียนได ้ 

- มีพระสงฆ์แบบตวัอย่างท่ีดีให้ชุมชนเป็นหลกั

ยดึปฏิบติัคุณธรรมจริยธรรม 

- เร่ิมมีกลุ่มเยาวชนท่ีเห็นคุณค่าและความหมาย

ของวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือทอ้งถ่ิน

โดยการรวมกลุ่มกนัเพื่อสืบทอดมรดกน้ี 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ผูสื้บทอดมรดกทางประเพณี วฒันธรรม ความ

เช่ือของทอ้งถ่ินยงัมีนอ้ย   

- ประชาชนในพื้นท่ีใช้เร่ืองความเช่ือมาเป็น

เร่ืองการงมงาย และใช้ไปในเชิงของอบายมุข 

เช่น การขอหวย การเส่ียงดวงต่าง ๆ 

- มีเร่ืองราววฒันธรรมขา้มแดนจากการมีสามี

เป็นชาวต่างชาติ ทาํให้ประชาชนมีพฤติกรรม

เลียนแบบวฒันธรรมใหม่   

- ขาดการสนบัสนุนให้ศึกษาเร่ืองประเพณีและ

ความเช่ือเก่า 
 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอหนองบุญมาก สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่375 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอหนองบุญมาก 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก. ด้านกายภาพ 

- การคมนาคมถนนสาย 24 เป็นเส้นทางท่ีจะได้

ประโยชน์ดา้นขนส่งสินคา้ 

- แหล่งนํ้ าท่ีเป็นทุนธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งอาหาร

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ได ้ทั้ง สัตวน์ํ้ า และผกั

ตามธรรมชาติ  

- การกาํหนดนโยบายของภาครัฐ ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี 

ท่ีเอ้ือต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน 

ก. ด้านกายภาพ 

- มีถนนตัดผ่านท่ีเ ป็นเส้นทางสัญจรหลาย

จงัหวดัทาํใหเ้กิดปัญญหาอุบติัเหุตเสียชีวิต เสีย

ทรัพยสิ์น และพิการ มากข้ึน 

- การขยายเขตเมืองทาํใหมี้ปัญหามีความซบัซ้อน

มากข้ึน 

-  เกิดมีภยัธรรมชาติภยัแลง้ นํ้าท่วม ท่ียากต่อการ

คาดเดาสถานการณ์ และมีผลต่อกระบวนการ

ผลิตในทอ้งถ่ิน 

-  มี โ ร ค ร ะ บ า ด ข อ ง พื ช ทํา ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตรลดลง 
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ตารางที ่375 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- การไดเ้รียนรู้จากหน่วยงานภาคเอกชนมาอบรม

สร้างเสริมกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ

ให้กับแกนนําทําให้ก้าวทันสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลง 

- นโยบายจากรัฐบาลช่วยสนบัสนุนงบประมาณ

เสริมความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เช่น 

เงินกองทุนต่าง ๆ  

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- สถานการณ์ยาเสพติดนอกพื้นท่ีตามเส้นทาง

ติดต่อท่ีเช่ือมระหว่างเขตของอาํเภอกับนอก

พื้นท่ี 

- การเกิดอุบติัข้ึนของโรคเดิมแต่มีความรุนแรง

มากข้ึน เช่น ไขห้วดั มือเทา้ปาก เป็นตน้ 

- การแพร่ระบาดของโรคภยัท่ีมีมากข้ึนและยาก

ต่อการควบคุม  

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- การเขา้มาของแหล่งทุนสามารถทาํให้เป็นทุน

หมุนเวยีน ในการช่วยใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน 

- นโยบายหลกัประกนัรายไดข้องเกษตรกรทาํให้

เกษตรกรลดภาวะความเส่ียงไดบ้า้ง 

- การเปิดเสรี และอาเซียนเป็นหน่ึงเดียวทาํให้

เกษตรกรในพื้นท่ีต้องเร่งปรับตัวไปสู่การ

แข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน  

 

ค. ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- ราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า ค่าครองชีพสูง 

- ราคาค่าแรง 300 บาท มีผลโดยตรงต่อการจา้ง

ค่าแรงทางการเกษตรและทาํให้เป็นการเพิ่ม

ตน้ทุนการผลิต 

- เกษตรกรกาํหนดราคาสินคา้เกษตรไม่ได ้ 

- ผูผ้ลิตทางดา้นการเกษตรรายใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีทาํ

ให้มีผลกระทบต่อผูผ้ลิตท่ีเป็นเกษตรกรราย

ยอ่ย 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทําให้

ประชาชนมีโอกาสไดรั้บการอบรมความรู้ดา้น

ประชาธิปไตยไม่ขายเสียง 

- การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเร่ืองปัญหาของชุมชนทําให้เกิดการ

รวมกลุ่มของชุมชนอยา่งเขม้แข็งเพื่ออาํนาจใน

การต่อรอง 

- นโยบายการกระจายรายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินและ

กระแสทอ้งถ่ินจดัการตนเอง 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยทาํให้นโยบายท่ี

กําลังดํา เ นินการอยู่ขาดการส่งเสริมและ

ดาํเนินการต่อ  

-  กระบวนการเลือกตั้ ง ท่ีประชาชนในพื้นท่ี

ไม่ได้เป็นผูค้วบคุมเอง และกาํหนดกติกาเอง

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้สูง 

- มีการแทรกแซงของนกัการเมืองระดบัชาติกบั

การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่375 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอหนองบุญมาก (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- มีหน่วยงานราชการส่งเสริมและสนบัสนุน

งานทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ือง  

- กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงเกษตร 

และเชิงนิเวศ เป็นโอกาสของประชาชนท่ีจะ

เผยแพร่วฒันธรรมของตนเอง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก และประเทศอย่างรวดเร็วทั้งด้าน

วฒันธรรม ความเช่ือ และเทคโนโลยีสมยัใหม่

ท่ีทาํใหป้ระชาชนปรับตวัไม่ทนั  

 

 

3.14.14   ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

 จากการจดัเวทีอาํเภอหนองบุญมาก ท่ีประชุมได้มีการนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือน

ประเด็นเพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ 

(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น 

นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูป

โคราช จึงมีขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาคนใหมี้ภาวะความเป็นผูน้าํ เพื่อนาํไปสู่การสร้างความ

เป็นผูน้าํใหม่ท่ีมีจิตสาธารณะให้มีจาํนวนมากข้ึน ในการเขา้มาทาํงานและขบัเคล่ือนงานพฒันาทุก ๆ 

ดา้นในอาํเภอ 

 ประเด็นท่ี 2 ประเด็นด้านสุขภาวะของสังคม ให้ความสําคญักบัสุขภาวะทางด้าน

สุขภาพ เพื่อนาํไปสู่การพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

 ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการจดัการกบัปัญหายาเสพ เน่ืองจากยาเสพติดเป็นภยัท่ีร้ายแรงต่อ

ประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของอาํเภอจะตอ้งได้รับการพฒันา

อย่างเหมาะสมและปลอดภยัจากปัญหายาเสพติด ทั้งน้ีการทาํงานจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคี

หลากหลายส่วน  

 ประเด็นท่ี 4 ประเด็นดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประเด็นท่ี

เร่ิมมีปัญหามากข้ึนในอาํเภอหนองบุญมาก ดงันั้นการท่ีให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาคทอ้งถ่ิน ส่วน

ภูมิภาคและภาคเอกชนเขา้มาทาํงานร่วมกนัในเร่ืองน้ีจะเป็นการเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงใน

อนาคตของอาํเภอหนองบุญมาก  

 ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการพฒันาทางดา้นเกษตรกรรม เน่ืองจากเกษตรกรเป็นคนกลุ่ม

ใหญ่ของอาํเภอ และจะตอ้งมีการพฒันาเกษตรกรให้สามารถไปสู่การแข่งขนัทางด้านการเกษตรท่ีมี

คุณภาพในอนาคตดว้ย  


