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3.2 อําเภอจักราช
3.2.1 ประวัติความเป็ นมา
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ได้รับการยกฐานะเป็ น “กิ่งอําเภอท่าช้าง” เมื่อ พ.ศ.
2472 ขึ้นกับอําเภอเมืองนครราชสี มา ที่วา่ การกิ่งอําเภอตั้งอยูท่ ี่บา้ นท่าช้าง (อําเภอเฉลิมพระเกียรติใน
ปั จจุบนั ) ในปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ นอําเภอจักราช ตามชื่ อลํานํ้าจักราชที่ไหลผ่านอําเภอ
โดยที่ว่าการอําเภอตั้งอยู่ที่บา้ นท่าช้างเช่นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2507 จึงได้ยา้ ยที่ว่าการ
อําเภอจากที่ต้งั เดิมมาอยูท่ ี่บา้ นจักราช หมู่ที่ 4 ตําบลจักราชในปั จจุบนั
3.2.2 ทีต่ ้ งั อําเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ ที่
ที่ต้ งั และอาณาเขต อําเภอจักราชตั้งอยูท่ ี่พิกดั ทีบี 226645 บนที่ราบสู งโคราช ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดนครราชสี มา ห่างจากตัวจังหวัด 36 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 40 กิโลเมตร โดยทาง
รถยนต์ ห่างจากกรุ งเทพฯ 295 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 583.88 ตารางกิโลเมตร หรื อ
343,125 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง ระหว่าง 140 - 240 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มี
ลักษณะลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ ทิศเหนือและทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศ
เหนื อ ติดต่อกับอําเภอโนนสู งและอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ทิศใต้ ติดต่ออําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสี มาและอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสี มาและอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสี มา
3.2.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอจักราช มีสภาพเช่ นเดียวกับสภาพอากาศโดยทัว่ ไปของ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แบ่งเป็ น 3 ฤดูกาล ดังนี้ ฤดูฝน เริ่ มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ทุกปี
อํา เภอจัก ราชจะได้รับ อิ ทธิ พ ลจากลมมรสุ ม ภาคตะวันตกเฉี ย งใต้ไ ม่ม ากนัก ฝนที่ ตกส่ วนมาก เป็ น
อิทธิ พลของพายุดีเปรสชัน่ ซึ่ งจะผ่านเข้ามาปี ละประมาณ 3-4 ครั้ง ถ้าปี ใดพายุดีเปรสชัน่ น้อยก็จะมีความ
แห้งแล้ง ฤดูหนาว เริ่ มประมาณเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ มีลกั ษณะอากาศหนาวเย็นซึ่ งได้รับอิทธิ พล
จากลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุณหภูมิจะลดตํ่าลงเรื่ อย ๆ จนถึงปลายเดือนมกราคม หรื อต้นเดือน
กุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่ มประมาณเดื อนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม อําเภอจักราช อยูห่ ่ างจากอ่าวไทย
มากและมีภูเขาขวางกั้น ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง
3.2.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชี พจากข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรในเขตอําเภอจักราช โดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน ทําการประมง ปศุสัตว์ รองลงมาคือ
การประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
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ตารางที่ 98 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่อาํ เภอจักราช
เพศ
อาชี พ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่มีอาชีพ
1,054
1,320
นักเรี ยน
5,273
5,358
นักศึกษา
391
562
ทํานา
1,210
9,929
ทําไร่
713
682
ทําสวน
23
34
ประมง
3
1
ปศุสัตว์
14
13
รับราชการ
266
206
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13
16
พนักงานบริ ษทั
129
153
รับจ้างทัว่ ไป
6,177
5,825
ค้าขาย
357
590
ธุรกิจส่ วนตัว
41
54
อื่นๆ
788
773
รวมทั้งสิ้ น

รวม(คน)
2,374
10,631
953
20,139
1,395
57
4
27
472
29
282
12,002
947
95
1,561
50,968

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอจักรราช (2554)

2) รายได้ จากข้อมูลพบว่าตําบลสี สุกมีรายได้เฉลี่ยสู งที่สุดจํานวน 58,805.09 บาทต่อคนต่อปี
รองลงมาคือ ตําบลคลองเมืองที่มีรายได้เฉลี่ ยจํานวน 55,596.50 บาทต่อคนต่อปี และพบว่าตําบลที่มี
รายได้เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ตําบลศรี ละกอ มีรายได้เฉลี่ยจํานวน 40,895.32 บาทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 99 แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากรแยกรายตําบลของอําเภอจักราช
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
1
คลองเมือง
55,596.50
2
จักราช
47,568.60
3
ทองหลาง
41,500.67
4
ศรี ละกอ
40,895.32
5
สี สุก
58,805.09
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ตารางที่ 99 แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากรแยกรายตําบลของอําเภอจักราช (ต่อ)
ลําดับ
ตําบล/เทศบาล
รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี (บาท)
6
หนองขาม
47,406.98
7
หนองพลวง
41,931.68
8
หินโคน
45,962.16
เฉลีย่ รายได้ ต่อคนต่ อปี ของคนในพืน้ ที่

47,238.50

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอจักราช (2554)

3) รายจ่าย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่อาํ เภอจักราช มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ง
อําเภอจํานวน 720,982,795 บาทต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อข้าวสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ค่า
การเดินทาง (นํ้ามันรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ค่าบันเทิง หวย และการพนัน
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง และอื่น ๆ ในขณะที่รายจ่ายเพื่อต้นทุนในการผลิตรวมจํานวน 333,771,859 บาทต่อ
ปี ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่า ยค่ า พัน ธุ์ พื ช พันธุ์ สั ตว์ ค่ า สารเคมี เ พื่อ การผลิ ต ค่ า จ้า ง ค่ า แรงงาน ค่ า เช่ า และค่ า
เครื่ องจักร
ตารางที่ 100 แสดงรายจ่ายภาพรวม จําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอจักราช
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
91,881,249
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
จํานวนรวม
91,881,249
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
91,770,749
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต
จํานวนรวม
91,770,749
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
78,765,038
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าเช่า
จํานวนรวม
78,765,038
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
71,354,823
ค่าเครื่ องจักรต่างๆ
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
0
จํานวนรวม
71,354,823
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
49,671,503
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ อข้าวสาร รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
49,671,503
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ตารางที่ 100 แสดงรายจ่ายภาพรวม จําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอจักราช (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
179,244,586
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ ออาหารที่จาํ เป็ น
จํานวนรวม
179,244,586
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
53,388,974
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อขนมกรุ บกรอบ
จํานวนรวม
53,388,974
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
45,077,824
เครื่ องแต่งกาย
จํานวนรวม
45,077,824
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
15,677,122
จํานวนรวม
15,677,122
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
25,801,262
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
จํานวนรวม
25,801,262
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
77,410,657
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
จํานวนรวม
77,410,657
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
ค่ า การเดิ น ทาง (ค่ า นํ้ามัน รถ ค่ า
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
63,277,795
โดยสาร)
จํานวนรวม
63,277,795
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
45,815,553
ค่านํ้า ค่าไฟ
จํานวนรวม
45,815,553
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
38,898,539
ค่าโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
จํานวนรวม
38,898,539
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ตารางที่ 100 แสดงรายจ่ายภาพรวม จําแนกตามประเภทของรายจ่าย ของอําเภอจักราช (ต่อ)
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย
จํานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
41,842,128
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
จํานวนรวม
41,842,128
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
12,322,531
ค่าบันเทิง หวย และการพนัน รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
จํานวนรวม
12,322,531
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
11,354,394
ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง
จํานวนรวม
11,354,394
รายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิต (บาท)
0
รายจ่ายในการอุปโภคบริ โภค (บาท)
61,199,927
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวนรวม
61,199,927
รวมทั้งหมด
1,054,754,654
ที่ มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสี มา (2554)

4) หนี้ สินและ เงินออม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อําเภอจักราช ปี
พ.ศ. 2553 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีหนี้ สินจากการกู้ ธกส. รวมกันจํานวน 668.6 ล้านบาท โดยส่ วน
ใหญ่ กู้ไ ปใช้ใ นการประกอบอาชี พ จํา นวน 567 ล้า นบาท กู้เ พื่ อ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และพัฒ นา
การศึกษารวมกันประมาณ 47 ล้านบาท และกูเ้ พื่อชําระหนี้นอกระบบประมาณ 54.7 ล้านบาท
จากข้อมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจักราช ปี พ.ศ. 2554 พบว่าประชากรในพื้นที่อาํ เภอ
จักราชมีหนี้สินจากบัญชี ครัวเรื อน รวมทั้งอําเภอจํานวน 204,130,637.00 บาท เฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อปี
จํานวน 15,430.54 บาท เฉลี่ยต่อคนต่อปี จํานวน 4,068.45 บาท
ส่ วนเงินออมจากบัญชีครัวเรื อน รวม 253,358,860.00 บาท เฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อปี จํานวน
19,151.78บาท และเฉลี่ยต่อคนต่อปี จํานวน 5,049.60 บาท
5) กลุ่มองค์กร
ก. กลุ่ม องค์ก รชุ มชนและ องค์กรทางสังคมที่ เข้มแข็ง ในพื้นที่อาํ เภอจัก ราช มีก ลุ่ ม
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี แม่บา้ น ที่สาํ คัญดังนี้
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ตารางที่ 101 แสดงกลุ่มองค์กรในพื้นที่อาํ เภอจักราช
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
กลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการ 105 แห่ง การออมทรัพย์ของสมาชิกในกลุ่ม
ผลิต ระดับ 3
กลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการ 4 แห่ง มีการออมเงินและให้สมาชิ กกูไ้ ปประกอบ
ผลิตระดับ 2
อาชี พ มี ย อดเงิ น สั จ จะสะสม รวมทั้ง สิ้ น
48,212,920 บาท
ห มู่ บ้ า น ดํ า เ นิ น ง า น
30
การสนั บ สนุ น หมู่ บ ้ า นให้ มี ก ารพัฒ นา
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หา หมู่บา้ น ชุมชนในด้านต่าง ๆ ปั จจุบนั มีเงินออมและ
เงิ น สนั บ สนุ นจากรั ฐ รวมกั น ทั้ งหมด
ความยากจน
8,532,051 บาท
เ ค รื อ ข่ า ย ก อ ง ทุ น 12,866 คน กิ จกรรมการออมเงิ น และการให้ส มาชิ ก
หมู่บ ้า นอํา เภอจัก ราชมี
กู้ยืม เงิ น ไปประกอบอาชี พ ปั จ จุ บ นั มี เงิ น
109 หมู่บา้ น
รวมกันทั้งหมด 25,200,000 บาท
กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน
200
ดูแลและพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพ
และอื่น ๆ

ชื่ อประธาน
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

นายประจวบ
แต่งทรัพย์
7

น.ส.ปวีณา
หนองบุญ
7

ที่ มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจักราช (2554)

ข.กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการโอทอป อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่กลุ่ม
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าโอทอป เน้นไปที่การนําผลิ ตภัณฑ์ของชุ มชนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งใน
อําเภอจักราชมีกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าโอทอป ดังนี้
ตารางที่ 102 แสดงรายชื่อกลุ่มที่ผลิตสิ นค้าโอทอปอําเภอจักราช
สมาชิ ก
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
ชื่ อกลุ่ม
(คน)
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
30 การจักสาน
นางสมเกียรติ ไตรแป้ นมะดัน
จักสาน
บ้านตะกุดเครื อปอก ต.จักราช
กลุ่มจักสานผักตบชวา
35 จักสานผักตบชวา
นางทองดี กิ่งพุดซา
รู ปแบบต่างๆ
บ้านตะกุดเครื อปอก ต.จักราช
กลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์
20 ทอผ้าจากด้าย
นางหนูทิพย์ ไปนาน
บ้านหนองขามน้อย ต.คลองเมือง
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ตารางที่ 102 แสดงรายชื่อกลุ่มที่ผลิตสิ นค้าโอทอปอําเภอจักราช (ต่อ)
สมาชิ ก
ชื่ อกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
ชื่อประธานกลุ่ม/สถานทีต่ ิดต่ อ
(คน)
กลุ่ มทอผ้ า จั ก รเพ ชร 32 ทอผ้าไหม
นางอัญญาพร วะเรื อน
ไหมไทย
บ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง
กลุ่มแปรรู ปอาหาร
25 นํ้าพริ กชนิดต่าง ๆ
นางสมศรี ทนกระโทก
บ้านลุงถ่อน ต.ศรี ละกอ
กลุ่มทอผ้า
36 ทอผ้าฝ้ าย ผ้าไหม
นางทองสุ ข ปัดคํา
ต.คลองเมือง
กลุ่มทอผ้าไหม
30 ทอผ้าไหม
นางลําพันธุ์ ยางนอก
ต.คลองเมือง
กลุ่ ม ผลิ ต โคมไฟไม้ไ ผ่ 15 ผ ลิ ต โ ค ม ไ ฟ แ ล ะ นายสนัน่ แก่นกลางดอน
ผสมเถาวัลย์
แจกั น จากผลิ ต ภัณ ฑ์ 38 หมู่ที่ 3 ต.จักราช
ของเถาวัลย์
กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพร
10 ผลิ ตสบู่ส มุ นไพรจาก นางปราณี หาญธงชัย
ส มุ น ไ พ ร พื้ น บ้ า น 60 หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง
นานาชนิด
กลุ่มผลิตที่นอนจากนุ่น
12 ผลิตที่นอนจากนุ่น
นางแสงเทียน มัตติโก
143/1 หมู่ที่ 10 ต.สี สุก
กลุ่มผูผ้ ลิตดอกไม้จนั ท์
20 ผลิ ตดอกไม้จนั ท์แ ละ นางเวียง นาคพิมาย
พวงหรี ดจํา หน่ า ยทั้ง 9 หมู่ที่ 7 ต.หนองพลวง
ปลีกและส่ ง
ก ลุ่ ม หั ต ถ ก ร ร ม จ า ก
5
ผลิ ตแจกันจากทะลาย นายสมพร แทนนอก
ทะลายมะพร้าว
มะพร้าว
198 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม
กลุ่มทอเสื่ อยกลาย
10 ท อ เ สื่ อ ย ก ล า ย สี นางเต็ม เกิดทองหลาง
แตกต่างหลากหลาย 9 หมู่ที่ 7 ต.หนองพลวง
ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศ อําเภอจักราช (2554)

กลุ่ ม ต่า ง ๆ ที่ จดั ตั้ง ขึ้ นในพื้นที่ อาํ เภอจัก ราช เป็ นการสนับ สนุ นจากภาครั ฐ เช่ น สํา นัก งาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ และการศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่ งการรวมกลุ่มนั้นมักเกิดจาก
ความสนใจของแต่ ล ะกลุ่ ม ในการทํา อาชี พ เสริ ม เพื่อให้มี ก ารเพิ่ม รายได้และการใช้เวลาว่า งให้เกิ ด
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ประโยชน์ ซึ่ งมีผลการดําเนิ นงานสามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและไม่ตอ้ งออกไปทํางานนอกพื้นที่
ปั ญหาของกลุ่มที่พบบ่อยคือการบริ หารจัดการภายในกลุ่ม และปั ญหาการตลาด
3.2.5 ลักษณะทางสั งคม
1) ประชากร พบว่าในพื้นที่อาํ เภอจักราช มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 69,928 คน เป็ น
ชาย 34,910 คน เป็ นหญิง 35,018 คน ตําบลที่มีประชากรสู งที่สุดคือตําบลศรี ละกอ รองลงมาคือ ตําบล
หนองขาม และตําบลสี สุก
ตารางที่ 103 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากรแยกรายตําบล ของอําเภอจักราช
จํานวนประชากร
จํานวน
รวมประชากร
ชื่ อตําบล/เทศบาล
ครัวเรือน
หญิง (คน)
ชาย (คน)
1 ตําบลจักราช
2,217
4,066
4,031
8,097
2 ตําบลหิ นโคน
1,685
3,253
3,347
6,600
3 ตําบลสี สุก
2,251
4,290
4,292
8,582
4 ตําบลทองหลาง
1,905
3,884
3,862
7,746
5 ตําบลหนองพลวง
2,002
3,767
3,742
7,509
6 ตําบลศรี ละกอ
2,475
4,987
4,878
9,865
7 ตําบลหนองขาม
2,353
4,662
4,700
9,362
8 ตําบลคลองเมือง
1,955
4,160
4,236
8,396
9 เทศบาลตําบลจักราช
3,827
1,957
1,887
3,844
รวมทั้งอําเภอ
69,928
35,018
34,910
69,928
ที่ มา : ที่ ทาํ การปกครองอําเภอจักราช (2554)

จากการสํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจ่ ริ ง ณ วันสํารวจ จําแนกตามช่ วงอายุผลการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานระดับอําเภอ (จปฐ.2) ปี พ.ศ. 2554 ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจักราช
พบว่าอําเภอจักราชมีประชากรอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 18 ปี – 60 ปี มากที่สุด จํานวน 31,820 คน ในขณะ
ที่มีประชากรในวัยเด็กจนถึงเยาวชนประมาณ 13,004 คน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 104 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอจักราช
เพศ
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย(คน)
หญิง(คน)
น้อยกว่า 1 ปี
158
139
1–2
467
456
3–5
974
964

จํานวนรวม (คน)
297
923
1,938
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ตารางที่ 104 แสดงช่วงอายุของประชากรจําแนกตามเพศ ในอําเภอจักราช (ต่อ)
เพศ
จํานวนรวม (คน)
ช่ วงอายุประชากร (ปี )
ชาย (คน)
หญิง (คน)
6 – 11
2,373
2,194
4,567
12 – 14
1,367
1,277
2,644
15 – 17
1,294
1,341
2,635
18 – 25
3,034
2,757
5,791
26 – 49
9,486
10,093
19,579
50 – 60
3,306
3,144
6,450
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
2,993
3,151
6,144
รวมทั้งหมด
25,452
25,516
50,968
ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอจักราช (2554)
หมายเหตุ *จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจาการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ อยู่ในทะเบียนบ้ านได้

2) ด้านการศึกษา
ก. ระดับการศึ กษาของประชากรในพื้นที่อาํ เภอจัก ราช โดยส่ วนใหญ่จบการศึ กษา
ระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือ ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 105 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของประชากรอําเภอจักราช
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
779
969
ตํ่ากว่า ป.4
2,523
2,639
ป.4-6
14,006
13,707
ม.ศ. 1-3
76
60
ม.1-3
3,711
3,247
ม.ศ.4-5
28
27
ม.4-6
1,624
1,967
ปวช.
178
147
ปวส.
290
269
ปริ ญญาตรี
495
741
ปริ ญญาโท
22
10

รวม (คน)
1,748
5,162
27,713
136
6,958
55
3,591
325
559
1,236
32
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ตารางที่ 105 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของประชากรอําเภอจักราช (ต่อ)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ปริ ญญาเอก
3
9
อื่นๆไม่ระบุ
1,717
1,724
รวมทั้งหมด
25,452
25,516

รวม (คน)
12
3,441
50,968

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอจักราช (2554)
หมายเหตุ *จํานวนประชากรที่ อาศัยอยู่จริ งจาการสํารวจนี ้ อาจไม่ เท่ ากับจํานวนประชากรที่ อยู่ในทะเบียนบ้ านได้

ข. สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อําเภอจักราชมีโรงเรี ยนจํานวน 46 แห่ง มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จํานวน 20 แห่ ง มีครู จาํ นวน 531 คน มีนกั เรี ยนจํานวน 9,831 คน โดยเฉลี่ยครู 1 คนต่อจํานวนนักเรี ยน
19 คน
การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรี ยน มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกตําบล มี โรงเรี ยนระดับประถม โรงเรี ยนขยาย
โอกาสที่ เพีย งพอต่อการศึ กษา นัก เรี ย นสามารถเข้า ศึก ษาต่อในระดับ อุ ดมศึ กษาได้ส ะดวกเนื่ องจาก
สถาบันอุดมศึกษาในตัวเมืองจังหวัดนครราชสี มาอยูใ่ กล้
ตารางที่ 106 แสดงจํานวนโรงเรี ยน จํานวนนักเรี ยนและจํานวนครู อําเภอจักราช
จํานวนโรงเรียน
จํานวน จํานวน
ตําบล/เทศบาล
ครู
ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประถม มัธยม ขยายโอกาส นักเรี ยน
1 ตําบลจักราช
2
5
0
0
721
42
2 ตําบลหิ นโคน
1
2
0
2
699
44
3 ตําบลสี สุก
1
4
0
1
903
53
4 ตําบลทองหลาง
3
3
0
1
869
47
5 ตําบลหนองพลวง
1
3
0
1
866
47
6 ตําบลศรี ละกอ
3
7
0
1
937
62
7 ตําบลหนองขาม
3
6
0
2
941
60
8 ตําบลคลองเมือง
5
5
0
1
880
49
9 เทศบาลตําบลจักราช
1
1
1
0
3,015
127
รวมทั้งอําเภอ
20
36
1
9
9,831
531
ที่ มา : สํานักงานเขตการศึกษาที่ 2 นครราชสี มา (2554)

ค. การศึกษาอื่น ๆ จากข้อมูลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอจักราช
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าในพื้นที่มีศูนย์การเรี ยนชุมชนที่จดั ตั้งในพื้นที่อาํ เภอจักราช จํานวน 8 แห่ง ดังนี้
่ ี่ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองขาม อําเภอจักราช
- ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลทองหลาง ตั้งอยูท
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ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลจักราช ตั้งอยูท่ ี่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตําบลจักราช
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลหนองพลวง ตั้งอยูท่ ี่ บ้านบุ หมู่ที่ 8 ตําบลหนองพลวง
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลศรี ละกอ ตั้งอยูท่ ี่ บ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตําบลศรี ละกอ
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลสี สุก ตั้งอยูท่ ี่ บ้านสี สุก หมู่ที่ 1 ตําบลสี สุก
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลหิ นโคน ตั้งอยูท่ ี่ บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 ตําบลหินโคน
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลหนองขาม ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองขาม
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลคลองเมือง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 6 ตําบลคลองเมือง

3) ด้านการสาธารณสุ ข
ก. สถานบริ การด้านการสาธารณสุ ขและการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในพื้นที่อาํ เภอจักราช
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 107 แสดงสถานที่บริ การสาธารณสุ ข ของอําเภอจักราช
สถานบริการสาธารณสุ ข
จํานวน (แห่ ง)
โรงพยาบาลประจําอําเภอ
1
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชน
9
โรงพยาบาลเอกชน
0
คลินิกเอกชน
12
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
1
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
8

หมายเหตุ
ขนาด 60 เตียง

ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจักราช (2554)

ข. บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข (ไม่นบั รวมเอกชน) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
อําเภอจักราชมีบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 108 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอจักราช
บุคลากร
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ 1 คน
แพทย์
9
7,769
ทันตแพทย์
3
23,309
เภสัชกร
6
11,654
พยาบาลวิชาชีพ
55
1,271
ทันตาภิบาล
3
23,309

180

ตารางที่ 108 แสดงจํานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข อําเภอจักราช (ต่อ)
จํานวน (คน) ประชากรต่ อเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ 1 คน
บุคลากร
เจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
5
13,986
เจ้า หน้า ที่ ป ระจํา โรงพยาบาลอํา เภอ
95
736
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขประจําอําเภอและ
43
1,626
ประจําโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
1,415
50
ที่ มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจักราช (2554)

ค. สถานการณ์ดา้ นสาธารณสุ ข จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่อาํ เภอจักราช มีโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทาง
ระบาดวิทยา 10 อันดับ ดังนี้
ตารางที่ 109 แสดงโรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ของอําเภอจักราช
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค

อุจจาระร่ วง
อาหารเป็ นพิษ
ไข้หรื อไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดบวม
สุ กใส
ไข้แดงกี่ (ไข้เลือดออก)
โรคมือเท้าปาก
วัณโรคปอด
โรคตาแดง
บิด

จํานวนป่ วย

จํานวนตาย

อัตราป่ วย

1,286
288
287
93
47
39
28
24
23
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,911.87
428.16
426.68
138.26
69.87
57.98
41.63
35.68
34.19
22.30

ที่ มา : โรงพยาบาลอําเภอจักราช (2554)

ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ข้อมูลจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นที่อาํ เภอจักราช มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร โดยใช้อตั รา 1 : 1,000 ของประชากร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 110 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรอําเภอจักราช
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร
2549
69,084
2550
69,277
2551
69,462
2552
69,794
2553
70,117

อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.28
1.04
0.64
0.63

ที่ มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553)

4) ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของอําเภอจักราช มีสถานี
ตํารวจภูธรทําหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย์สินของประชาชน
จํานวน 2 แห่ ง ได้แก่ สถานี ตาํ รวจภูธรจักราช และสถานี ตาํ รวจภูธรสี สุก และมีตูย้ ามที่พกั สายตรวจ
จํานวน 10 แห่ ง ดังนี้ ตูย้ ามจักราช 1 แห่ ง ตูย้ ามหนองพลวง 1 แห่ง ตูย้ ามคลองเมือง 1 แห่ ง ตูย้ ามหิ น
โคน 1 แห่ง ตูย้ ามทองหลาง 1 แห่ง ตูย้ ามหนองขาม 1 แห่ง ตูย้ ามสี สุก 3 แห่ง และตูย้ ามศรี ละกอ 1 แห่ง
มีสถานีตาํ รวจ 2 แห่ง คือ สถานีตาํ รวจภูธรจักราช มีตาํ รวจระดับสัญญาบัตรจํานวน 10 คน และ
ตํารวจระดับชั้นประทวนจํานวน 68 คน และสถานีตาํ รวจภูธรสี สุก มีตาํ รวจชั้นสัญญาบัตรจํานวน 1 คน
และชั้นประทวน 30 คน โดยมีการจัดสายตรวจป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ สายตรวจ
เดินเท้าในเขตเทศบาล สายตรวจจราจร สายตรวจจักรยานยนต์ สายตรวจพิเศษ (สายสื บ) และสายตรวจ
รับผิดชอบแต่ละตําบล และมีงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยการจัด ชุ ด ชุ ม ชนและมวลชนสั ม พัน ธ์ ออก
ร่ วมปฏิ บ ตั ิ ง านกับ หน่ วยอํา เภอเคลื่ อนที่ บริ ก ารประชาชน ตัดผมนักเรี ยน และประชาชน เดือนละ 1
ครั้ง
ตารางที่ 111 แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอจักราช ปี พ.ศ. 2553
จํานวน คดี
ประเภทความผิด
รับแจ้ ง
จับกุม
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
1
1
- ชิงทรัพย์ (รวม)
1
1
2.คดีชีวติ ร่ างกาย และเพศ
13
11
- พยายามฆ่า
4
2
- ทําร้ายร่ างกาย
6
6
- ข่มขืนกระทําชําเรา
2
2
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ตารางที่ 111 แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอจักราช ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)
จํานวน คดี
ประเภทความผิด
รับแจ้ ง
จับกุม
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
10
8
- ลักทรัพย์
7
5
- ชิงทรัพย์ (รวม)
1
1
- ทําให้เสี ยทรัพย์
2
2
4. คดีที่น่าสนใจ
3
2
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
1
1
- ฉ้อโกง
1
0
- ยักยอก
1
1
5. คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย
146
358
6. อาวุธปื นธรรมดา
7
10
7. อาวุธสงคราม (ระเบิด)
2
2
8.การพนัน
137
336
- การพนันทัว่ ไป
93
286
- การพนันสลากกินรวบ
7
7
- ยาเสพติด
36
40
- ปรามปราม (ไม้พะยูง)
1
3
9. คดีอุบตั ิเหตุ
21
0
ที่ : สถานีตาํ รวจภูธรจักราช (2553)

5) ด้านศาสนา ประชาชนส่ วนใหญ่ของอําเภอจักราช นับถือศาสนาพุทธ มีวดั 27 แห่ ง สํานัก
สงฆ์ 24 แห่ง ที่พกั สงฆ์ 22 แห่ง ภิกษุสามเณร 358 รู ป ในปั จจุบนั การบวชมักจะบวชในระยะเวลาสั้น ๆ
เนื่องจากมีภารกิจในเรื่ องการประกอบอาชีพการงานของประชาชน
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอจักราชยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านหัตถกรรมและด้านอาหารในพื้นที่ ได้แก่ นางทองสุ ข ปั ดคํา อยู่บา้ นเลขที่189/1
หมู่ 3 ตําบลคลองเมือง การผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ าย นางส้มเกลี้ยง แบนกระโทก อยูบ่ า้ นเลขที่ 141 หมู่ 10
ตําบลสี สุก การทําขนมไทย นายเพชร ย่ามกลาง อยู่บา้ นเลขที่ 149 หมู่ 10 ตําบลสี สุก ทําเครื่ องคนตรี
ไทย นายสมพร แทนนอก อยูบ่ า้ นเลขที่ 198 หมู่ 1 ตําบลหนองขาม หัตถกรรมจากทลายมะพร้าว นายใบ
จิตทองหลาง อยูบ่ า้ นเลขที่ 104 หมู่ 8 ตําบลจักราช สานแหจับปลา นางประยูร บังกระโทก อยูบ่ า้ นเลขที่
3 หมู่ 8 ตําบลจักราช ทอเสื่ อกก
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7) วัฒนธรรมประเพณี อาํ เภอจักราชได้จดั กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณี แห่ เทียน
พรรษา (องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ งจัดร่ วมกัน) ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์ และ
ประเพณี เกี่ ย วกับ พระพุ ท ธศาสนา ส่ วนวัฒ นธรรมประเพณี ท ้อ งถิ่ นได้แ ก่ การละเล่ นเพลงโคราช
ประเพณี บุญบั้งไป ประเพณี ออกพรรษา (แข่งขันเรื อตําบลหนองพลวง)
8) กีฬาและนันทนาการ อําเภอจักราชมีสนามกีฬา เป็ นสนามกี ฬาที่มีอยูใ่ นโรงเรี ยนจํานวน 37
แห่ง เป็ นสนามหญ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ลักษณะการใช้ประโยชน์ใช้แข่งขันกีฬาโรงเรี ยน และกีฬาตําบล
ในเขตพื้นที่
อําเภอจักราชมีสวนสาธารณะ จํานวน 1 แห่ ง ประกอบด้วยสนามฟุตซอล สนามเซปั กตะกร้ อ
สนามวอลเลย์บ อล เครื่ อ งออกกํา ลัง กาย สระนํ้า และสถานที่ สํา หรั บ วิ่ง ออกกํา ลัง กาย อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลจักราช
3.2.6 ลักษณะทางการเกษตร
1) ด้านกสิ กรรม จากรายงานผล พื้นที่ทาํ การเกษตร และรายงานอาชี พเกษตรกร ประจํา
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อําเภอจักราช ประจําปี พ.ศ. 2554 พบว่า มี
พื้นที่ทาํ การเกษตรทั้งสิ้ นจํานวน 272,586 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจํานวน 11,818 ครอบครัว มีการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ๆ แยกได้ ดังนี้
1

1

1

1

ตารางที่ 112 แสดงพื้นที่ทาํ การเกษตรและครัวเรื อนเกษตรกรแยกเป็ นรายตําบล อําเภอจักราช
ตําบล

จักราช
ทองหลาง
สี สุก
หนองขาม
หนองพลวง
ศรี ละกอ
คลองเมือง
หิ นโคน
รวม
1

จํานวน
พืน้ ที่ ครัวเรือน
ทั้งหมด เกษตร

55,273
16,193
50,790
79,073
30,818
62,642
39,987
36,432
371,208

1,292
1,610
1,476
1,578
1,656
1,640
1,395
1,171
11,818

นา

10,858
6,892
12,583
18,120
15,900
25,876
15,285
8,965

ขนาดพืน้ ทีแ่ บ่ งตามการทําการเกษตร
เลีย้ ง ประมง
ไร่
สวน
สัตว์ เพาะเลีย้ ง

13,342 1,060
80
6,724 1,906 671
29,095 1,224
0
18,995
240 280
5,000
300 280
28,361 7,051
0
16,850
0 524
24,575 1,062
0
114,479 142,942 12,843 1,835

ที่ มา : ศูนย์ บริ การและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อําเภอจักราช (2554)

รวม

0 25,340
0 16,193
327 43,229
75 37,710
0 21,480
0 61,288
85 32,744
0 34,602
487 272,586
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ตารางที่ 113 แสดงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อาํ เภอจักราช ประจําปี พ.ศ. 2554
พืชเศรษฐกิจ
พืน้ ที่
ผลผลิตโดยเฉลีย่ (ตัน/ปี )
จํานวนครัวเรือน
ข้าว
106,181
47,781
6,711
ข้าวโพด
1,392
1,223.6
138
มันสําปะหลัง
62,184
124,360
4,421
อ้อย
54,234
48,810.6
7,520
ผัก
1,812
800
400
ที่ มา : สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช (2553)

2) ด้านปศุสัตว์ จากรายงานสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอจักราช ปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีเกษตรกรใน
พื้นที่ทาํ การปศุสัตว์จาํ นวน 6,229 ครอบครัว ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เลี้ยงไก่เนื้ อมากที่สุด รองลงมาเป็ นการ
เลี้ยงโคเนื้ อ ดังนี้
ตารางที่ 114 แสดงการทําปศุสัตว์ในพื้นที่อาํ เภอจักราช ปี พ.ศ. 2553
ประเภทสั ตว์
จํานวน (ตัว)
วัวเนื้อ
12,603
กระบือ
626
สุ กร
9,263
แพะ
44
ไก่เนื้อ
229,156
เป็ ด
9,370

จํานวนครัวเรือน
2,038
124
377
5
5,926
610

ที่ มา : สํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอจักราช (2553)

3) ด้านประมง จากข้อมูลสํานักงานประมงอําเภอจักราช ปี พ.ศ. 2553 พบว่าในพื้นที่มีเกษตรกร
ที่เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดจํานวน 930 ครัวเรื อน มีจาํ นวน 930 บ่อ มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 813 ไร่ ปริ มาณที่
จับได้ในแต่ละปี อยูท่ ี่ประมาณ 23,250 กิโลกรัมต่อปี แต่โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภค
ในครัวเรื อนมากกว่าการทําเพื่อการค้า
3.2.7 ลักษณะทางอุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม อําเภอจักราชมีโรงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 1 แห่ ง ซึ่ ง
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีแรงงานมากกว่า 4,000 คน คือ ศูนย์ซีเบิร์ด อุตสาหกรรมดังกล่าวมี
ความต้องการแรงงานฝี มือจํานวนมากเพื่อการผลิตและการขยายกิจการของโรงงาน
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3.2.8 ลักษณะทางพาณิชยกรรม
1) ด้านพาณิ ชยกรรม
- ธนาคาร อําเภอจักราชมีสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ที่บริ การในพื้นที่ 3 สาขา
ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 1 แห่ ง ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาจักราช จํานวน 1 แห่ง และธนาคารออมสิ น สาขาจักราช จํานวน 1 แห่ง
- สถานี บริ ก ารนํ้า มันเชื้ อเพลิ งทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม
ทั้งหมด 24 แห่ง
- สหกรณ์ ในพื้นที่อาํ เภอจักราชมีสหกรณ์จาํ นวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตร
จักราช จํากัด จํานวนสมาชิก 4,579 คน ทุนเรื อนหุน้ 60 ล้านบาท
- มีร้านขายทองคํา จํานวน 3 แห่ง
- มีร้านค้าปลีกจํานวน 455 แห่ง
- มีร้านค้าส่ งจํานวน 35 แห่ง
- องค์กรทางการเงินของชุมชนและหมู่บา้ นจํานวน 115 แห่ง (กองทุนเงินล้าน)
- มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทาํ งานพัฒนาในพื้นที่ จํานวน 1 แห่ ง คือ ศูนย์พฒั นา
หมู่บา้ นแบบผสมผสาน
2) การบริ การ ที่พกั ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานในพื้นที่อาํ เภอจักราชมีสถานบริ การที่พกั
ที่ประชุมและสัมมนาจํานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พฒั นาหมู่บา้ นแบบผสมผสาน
3) การท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ที่ มี ศ ัก ยภาพและน่ า จะพัฒ นาเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจได้มีดงั นี้
- ลําห้วยฉมวก อยู่ตาํ บลหิ นโคน ติดบ้า นโนนมะนาว หมูที่ 4 ลักษณะคล้า ย
ชายหาดเวลาที่น้ าํ ขึ้นเดือนพฤษภาคม และนํ้าจะลดลงในเดือนสิ งหาคม
- ลําตะกุดทองหลาง อยูท่ ี่ตาํ บลทองหลาง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลาํ กุดซึ่ งเป็ น
ลํานํ้ามูลที่ไหลผิดเส้นทางแล้วเกิดเป็ นลํานํ้าที่สะอาด มีธรรมชาติที่สวยงาม ชาวบ้านใช้พ้ืนที่สําหรับการ
ปลูกพริ ก ปลูกผัก รอบ ๆ ลํานํ้า
- สวนสาธารณะหนองไทรงาม อยูท่ ี่ตาํ บลหนองขาม เป็ นสถานที่ที่มีตน้ ไม้ข้ ึน
รวมกันเป็ นบริ เวณกว้าง ขนาดพื้นที่ประมาณ 7–10 ไร่ เหมาะสําหรับการพักผ่อน อ่านหนังสื อ ชมนก
- สวนสมุนไพรพ่อเพชร บ้านโนนตาพรม ตําบลศรี ละกอ อําเภอจักราช เป็ น
สวนสมุนไพรของนายเพชร ดําเหล็ก มีพ้ืนที่ 50 ไร่ เป็ นศูนย์รวมเวชภัณฑ์และพืชสมุนไพรผลิตยาต้ม
แผนโบราณและยาผงลูกกลอนจาก สมุนไพร ตามเจตนารมณ์ที่พ่อเพชร ต้องการให้เป็ นศูนย์ถ่ายทอด
ความรู ้ในเรื่ องราวตํารายาสมุนไพร แผนโบราณเพื่อให้คนรุ่ นหลังหันมาศึกษาอนุรักษ์
4

4

4

4

4

4

4

4
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3.2.9 ลักษณะทางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในอําเภอจักราชมีดงั นี้
- มีถนนสายหลัก 1 สาย คือทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 226 (เพชรมาตุคลา)
เป็ นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสี มา กับจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถใช้คมนาคมได้เป็ นปกติ
- ถนนที่ อยู่ใ นการดู แ ลของกรมทางหลวงชนบทจํา นวน 6 สาย สามารถใช้
คมนาคมได้ตามปกติ
- ถนนที่ อยู่ใ นความดู แ ลขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จํา นวน 268 สาย
สามารถใช้คมนาคมได้ตามปกติ
- ถนนลูกรังที่เชื่ อมระหว่างหมู่บา้ น และตําบลจํานวน 409 สาย ใช้การได้ดีใน
ฤดูแล้งแต่ในฤดูฝนใช้สัญจรลําบากซึ่ งจะต้องมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาในอนาคต
- รถไฟขบวนขึ้น-ล่องระหว่างกรุ งเทพฯ อุบลราชธานี และนครราชสี มา บุรีรัมย์
สุ รินทร์ อุบลราชธานี มีสถานี รถไฟ จํานวน 3 แห่ง คือ สถานี รถไฟหนองมโนรมย์ สถานี รถไฟจักราช
และสถานีรถไฟหิ นโคน
2) การโทรคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร การบริ การโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่มีความ
จําเป็ นน้อยลงเนื่ องจากมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน หอกระจายข่าวมีจาํ นวน 102 แห่ ง ใช้ประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ
3) การประปา นํ้าดื่ ม การประปาในหมู่บา้ น ตําบลส่ วนใหญ่เป็ นประปานํ้าดิบในบาง
พื้นที่ไม่พอใช้ในฤดูแล้งและไม่สะอาดโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 115 แสดงจํานวนหมู่บา้ นที่มีระบบประปาจําแนกตามตําบล อําเภอจักราช
ตําบล/เทศบาล
จํานวนหมู่บ้าน มีระบบประปา ไม่ มีระบบประปา
ตําบลจักราช
14
14
0
ตําบลหิ นโคน
11
4
7
ตําบลสี สุก
15
12
3
ตําบลทองหลาง
10
7
3
ตําบลหนองพลวง
16
4
12
ตําบลศรี ละกอ
17
17
0
ตําบลหนองขาม
15
13
2
ตําบลคลองเมือง
11
9
2
เทศบาลตําบลจักราช
6
2
4

หมายเหตุ
ใช้ร่วมกัน
ใช้ร่วมกัน
ใช้ร่วมกัน
ใช้ร่วมกัน
ใช้ร่วมกัน
ใช้ร่วมกัน
ใช้ร่วมกัน

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอจักราช (2554)
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4) แหล่งนํ้า อําเภอจักราชมีแหล่งนํ้าทั้งที่เป็ นบ่อส่ วนตัวและบ่อนํ้าสาธารณะเป็ นหลัก ส่ วนบ่อ
นํ้า บาดาล ถังเก็บนํ้า และโอ่ ง นํ้าขนาดใหญ่น้ ันไม่มีเนื่ องจากชาวบ้า นโดยส่ วนใหญ่หันไปใช้ระบบ
นํ้าประปาแทน เนื่องจากมีลาํ นํ้าธรรมชาติไหลผ่านสองสายได้แก่ ลํานํ้ามูล และลํานํ้าจักราช ครอบคลุม
พื้นที่ ตาํ บลหนองพลวง ตําบลจักราช เทศบาลตําบลจักราช ตําบลสี สุก และตําบลทองหลาง ทําให้มี
ปริ มาณนํ้าเพียงพอในการใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค ประกอบกับอ่างเก็บนํ้าลําฉมวก ครอบคลุม
พื้นที่ตาํ บลหนองขาม ตําบลหิ นโคน ที่มีปริ มาณนํ้าเก็บกักที่เพียงพอต่อความต้องการส่ งผลให้ปัญหา
การขาดแคลนนํ้าไม่รุนแรง
ตารางที่ 116 แสดงประเภทและจํานวนแหล่งนํ้าอําเภอจักราชระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 - 2554
2552
2553
2554
ประเภทแหล่ งนํา้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทีใ่ ช้ ได้
ทั้งหมด

บ่อส่ วนตัว
บ่อสาธารณะ
บ่อนํ้าบาดาล
ถังเก็บนํ้า
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่

388
178
189
235
2,356

ในฤดูแล้ ง

334
98
170
235
2,356

ทั้งหมด

388
178
159
98
1,867

ในฤดูแล้ ง

334
98
80
98
1,867

ทั้งหมด

8
194
56
89
1,267

ในฤดูแล้ ง

8
98
15
56
1,000

ที่ มา : ข้ อมูล จปฐ.อําเภอจักราช (2554)

ตารางที่ 117 แสดงประเภทและจํานวนแหล่งนํ้า จําแนกรายตําบล อําเภอจักราช
แหล่งนํา้
ตําบล
สระนํา้
ฝาย
อ่ างเก็บนํา้
ตําบลจักราช
9
5
1
ตําบลหิ นโคน
14
14
1
ตําบลสี สุก
16
4
2
ตําบลทองหลาง
10
1
0
ตําบลศรี ละกอ
17
2
0
ตําบลหนองขาม
39
7
1
ตําบลคลองเมือง
16
10
4
เทศบาลตําบลจักราช
3
0
0
ตําบลหนองพลวง
21
3
0
รวม
145
46
9

ลํานํา้
2
2
1
1
1
3
0
1
2
13

ที่ มา : รวบรวมโดยคณะทํางานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิ รูปโคราช ปฏิ รูปประเทศไทย อําเภอจักราช (2554)
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5)ไฟฟ้ า ในพื้นที่อาํ เภอจักราชพบว่า ไม่มีปัญหาในการบริ การไฟฟ้ าในครัวเรื อน เนื่องจากใน
พื้นที่มีการบริ การไฟฟ้ าครบร้อยละ 100 ของครัวเรื อน ราษฎรที่มีอาชีพทางการเกษตรยังมีความต้องการ
ไฟฟ้ าเพื่อการเกษตรบ้างในบางพื้นที่ที่ตอ้ งการปลูกพืชในฤดูแล้ง
3.2.10 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ทรั พ ยากรดิ น ดิ น ยัง คงมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู่ ม าก แต่ ก ารประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นการเกษตรเชิงเดี่ยว รวมทั้งสภาพพื้นที่เป็ นพื้นที่ลาดเอียง ลักษณะดิน
และสภาพดินทัว่ ไปเป็ นดินร่ วนปนทรายและดินตะกอนมีพ้ืนที่สูงตํ่าสลับกันจะมีการระบายนํ้าที่ดี และ
มีการชะล้างสู ง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คุณภาพของดินเสื่ อมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ ว
2) ทรัพยากรนํ้า แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
- ลํามูล ไหลจากทิศใต้ข้ ึนไปทิศเหนื อผ่านอําเภอโชคชัย อําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ
และไหลไปทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อผ่านตําบลทองหลาง ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช และไหลไป
ยังอําเภอพิมาย ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
- ลําจักราช ไหลจากอําเภอหนองบุญมากไปทางทิศเหนื อ ผ่านตําบลสี สุก ตําบล
ศรี ล ะกอ ตํา บลจัก ราช ตํา บลหนองพลวงและไหลผ่า นไปยัง อํา เภอพิ ม าย ระยะทางประมาณ 29
กิโลเมตร
- ลําฉมวก ไหลจากอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นไปทิศเหนื อ ผ่านตําบล
หนองขาม ไปสิ้ น สุ ด ที่ อ่ า งเก็ บ นํ้า ลํา ฉมวกบ้า นโนนเสมา ตํา บลหิ น โคน อํา เภอจัก ราช ระยะทาง
ประมาณ 16 กิโลเมตร
3) ทรัพยากรป่ าไม้ พื้นที่ป่าไม้อาํ เภอจักราช มีป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 4 แห่ ง พื้นที่
ทั้งหมด 264,931 ไร่ หรื อ 423.89 ตารางกิโลเมตร ดังนี้
- ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าหนองเต็งและป่ าจักราช เป็ นป่ าตามโครงการพระราชดําริ
ของจังหวัดนครราชสี มา เป็ นป่ าผืนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีพ้ืนที่จาํ นวน 10,000 ไร่
- ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าท่าช้างและป่ าหิ นดาษ มีพ้น
ื ที่จาํ นวน 219,931 ไร่
- ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าท่าช้างและป่ าหนองกระทิง มีพ้น
ื ที่จาํ นวน 30,000 ไร่
- ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าหนองเต็งและป่ าจักราช (แปลง 2) มีพ้ืนที่จาํ นวน 5,000
ไร่ สภาพป่ าส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเบญจพรรณ มีไม้กระยาเลยชนิ ดต่าง ๆ โดยทัว่ ไปเป็ นป่ าเสื่ อมโทรมถูก
ราษฎรบุกรุ กยึดถือครอบครองเข้าทําประโยชน์ทาํ กินและอยูอ่ าศัย ปั จจุบนั จึงมีสภาพเป็ นป่ าหย่อม ๆ ไม่
เป็ นพื้นป่ าเดียวกัน
- ป่ าชุ มชน จํานวน 2 แห่ ง ได้แก่ ป่ าชุ มชนบ้านโนนพฤกษ์ ที่ ดินตามหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวงบ้านโนนพฤกษ์ (หมู่ 2) อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ขนาด 451 ไร่
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และป่ าชุ มชนบ้านสวนปอที่ดินตามหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง บ้านสวนปอ (หมู่ 5) อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ขนาด 225 ไร่
3.2.11 ด้ านการเมือง
1) การเมืองระดับชาติ ประชาชนให้ความสนใจในเรื่ องการเมืองทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับชาติ เช่น การเลื อกตั้งผูใ้ หญ่บา้ น มีการแข่งขันกันสู งมากเนื่ องจากผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
สามารถอยูใ่ นวาระจนถึงอายุ 60 ปี ส่ วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลอยูใ่ นวาระ 4
ปี การแข่งขันน้อยกว่าการเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ น
อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งระดับชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) ที่ผา่ น
มาปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่มีการแข่งขันกันสู งมาก สถานการณ์การเลือกตั้งทุกระดับยังมีหัวคะแนนของ
นักการเมืองระดับชาติที่ตอ้ งการสร้างฐานเสี ยงในพื้นที่ โดยสนับสนุนนักการเมืองในระดับท้องถิ่น ทํา
ให้มีการแข่งขันสู ง เกิดการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง ซึ่งถือเป็ นปัญหาสําคัญในระบอบประชาธิ ปไตย
2) การเมืองระดับท้องถิ่น ในพื้นที่อาํ เภอจักราชเริ่ มมีการแข่งขันกันมากขึ้นในการเข้าไปสู่
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และในกระบวนการเลือกตั้งก็มีการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง และผูน้ าํ ท้องถิ่ นหลาย
คน ก็เป็ นฐานคะแนนเสี ยงของนักการเมืองระดับประเทศด้วย
3) การเมืองภาคประชาชน ในพื้นที่อาํ เภอจักราชมีเครื อข่ายการเมืองภาคประชาชนอยูบ่ า้ งซึ่ ง
มี ก ารทํา งานเชื่ อมเครื อ ข่า ยกับ องค์ก รภาคี อื่นทั้ง ระดับ อํา เภอ และจัง หวัด ดัง นั้นกระบวนการเพื่ อ
เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ทางการเมื อ งภาคประชาชนให้เ ข้ม แข็ง จะต้อ งส่ ง เสริ ม ด้า นการศึ ก ษา ให้
ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักของประชาธิ ปไตย รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้แก่
ประชาชน เพราะปั ญหาการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงส่ วนหนึ่งมาจากปั ญหาความยากจน
3.2.12 ด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่น
การจัดระเบียบด้านการปกครองในเขตท้องที่อาํ เภอจักราช จําแนกการปกครองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง ในพื้นที่อาํ เภอจักราช มีหน่วยงานราชการส่ วนกลาง
ตั้งอยู่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานพื้นที่เขตการศึกษานครราชสี มาที่ 2 และ โรงพยาบาลอําเภอจักราช
2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ ที่ทาํ การปกครองอําเภอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานสัสดีอาํ เภอ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ทําการไปรษณี ยโ์ ทรเลขจักราช การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
สถานีรถไฟจักราช และที่ทาํ การชุมสายโทรศัพท์จกั ราช
4) การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น พื้ น ที่ อาํ เภอจัก ราชมี ก ารบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่ น 3 รู ปแบบ คือ
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ก. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จํานวน 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบลของอําเภอจักราช
ข. องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 8 แห่ง คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
จักราช องค์การบริ หารส่ วนตําบลทองหลาง องค์การบริ หารส่ วนตําบลสี สุก องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองขาม องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองพลวง องค์การบริ หารส่ วนตําบลศรี ละกอ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลคลองเมือง และ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นโคน
ค. เทศบาล อําเภอจักราชมีเทศบาลตําบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลจักราช
5) การปกครองท้องที่ แบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2547 แบ่งออกเป็ น 8 ตําบล 109 หมู่บา้ น ดังนี้
3

3

3

3

ตารางที่ 118 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอจักราช
ตําบล
จักราช

จํานวน
หมู่บ้าน

14

หนองขาม

15

ทองหลาง

10

หนองพลวง

16

ศรี ละกอ

17

เมืองคลอง

11

รายชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองคล้า บ้านโนนพฤกษ์ บ้านตะกุดเครื อปลอก บ้านหนองนกกวัก บ้าน
จักราช บ้านโคกชาด บ้านหนองบัวกลาง บ้านหนองพลวง บ้านหนองพฤกษ์
บ้านหนองจอก บ้านนํ้าซับ บ้านสะพานถม บ้านโนนงิ้ว บ้านโนนพะไล
บ้านหนองขาม บ้านหนองสะแกเครื อ บ้านโพธิ์ บ้านโนนพะไล บ้านลุงม่วง
บ้านใหม่โนนเต็ง บ้านหนองปื้ ด (หมู่ 6) บ้านหนองนกคุม้ บ้านหนองซาด บ้าน
หนองปื้ ด (หมู่ 8) บ้านหนองแมว บ้านโนนทะยูง บ้านโนนรังน้อย บ้านจาน
และบ้านหนองขาม
บ้านเหมสู ง บ้านนานางฝ้ าย บ้านเหมตํ่า บ้านทองหลาง บ้านหนองบัวตะแบง
บ้านหนองตาโยย บ้านหนองมโนรมย์ บ้านตูม (หมู่ 8) บ้านตูม(หมู่ 9) และ
บ้านเหมราษฎร์
บ้านใหม่ขามป้ อม(หมู่ 1 และ2) บ้านหนองพลวง บ้านหนองแมว บ้านโคกพระ
บ้านขามทุ่ง บ้านพุดซา บ้านม่วง บ้านบุ บ้านโคกพระ บ้านโนคอย บ้านน้อย
บ้านโคกโจม บ้านโนนงิ้ว บ้านดอน และบ้านบุใหญ่พฒั นา
บ้านตาเงิน บ้านช่องโค (ม.2) บ้านละกอ (ม.3 และ ม.4) บ้านโคกสําโรง บ้าน
หนองตะไก้ บ้านลุงถ่อน บ้านโนนไม้แดง บ้านโกรกไม้แดง บ้านโนนตาพร
บ้านหนองไผ่นอ้ ย บ้านใหม่ศรี จนั ทร์สินธุ์ บ้านหนองเครื อชุด บ้านอรพิมพ์
บ้านช่องโค(ม.17) บ้านหนองตะไก้นอ้ ย และบ้านอุดมทรัพย์
บ้านโจดกระทิง บ้านคลองเมือง บ้านพระนารายณ์ บ้านหนองขามน้อย
บ้านดงพลอง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองเต็ง บ้านทรัพย์เจริ ญ
บ้านน้อยหัวนาดํา บ้านสายธาร และบ้านโคกไม้งาม
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ตารางที่ 118 แสดงจํานวนหมู่บา้ น จําแนกตามตําบล อําเภอจักราช (ต่อ)
จํานวน
ตําบล
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้าน

สี สุก

15

หิ นโคน

11

บ้านสี สุก (หมู่ 1 หมู่ 5) บ้านโคกหนองโสน บ้านบุวงั หว้า บ้านวังวารี บ้านขาม
บ้านนาลุง บ้านหิ นมงคล บ้านหนองไผ่ บ้านซาด บ้านหัวอ่างพระราชดําริ บ้าน
ใหม่มงคล บ้านโนนทรายทอง บ้านหนองบัวขาว และบ้านโคกศรี สุข
บ้านหิ นโคน บ้านโนนเสมา (ม.2 และ ม.3) บ้านโนนมะนาว บ้านสวนปอ บ้าน
หัวละเลิง บ้านหนองจระเข้หิน บ้านโนนมัน บ้านหนองตะครอง
บ้านหิ นโคนพัฒนา และบ้านโคกพลวง

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

3.2.13 การวิเคราะห์ ศักยภาพของอําเภอ
จากการจัดการประชุ มเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนรวม
63 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ กลุ่ มต่าง ๆ จํานวน 20 คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 28 คน นัก
ธุ รกิ จจํานวน 5 คน หน่ วยราชการต่าง ๆ จํานวน 10 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้มีส่วนร่ วมในการระดม
สมองและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอําเภอดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็ นปั จจัยหนุนและปั จจัย
ที่เป็ นจุดอ่อน ที่เป็ นปั ญหา และมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอจักราช สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอจักราช
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มี เส้ น ทางการคมนาคมสะดวก มี ถ นนลาดยาง - ถนนที่สร้างนานเกินไปทําให้มีการชํารุ ด
ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม
เชื่ อ มระหว่ า งอํา เภอจัก ราชกับ อํา เภอเมื อ ง
นครราชสี มา อําเภอห้วยแถลง
- ประชาชนขาดจิ ต สํ า นึ ก ในการดู แ ลรั ก ษา
- มีทางรถไฟวิ่งผ่าน 1 สาย คือ จากกรุ งเทพฯ ถึ ง
สิ่ งแวดล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี
- ขาดการพัฒนาระบบชลประทานที่
สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร
- มีแม่น้ าํ ไหลผ่าน 2 สาย คื อ ลํานํ้ามูล และลํานํ้า
จักราช
- พื้นที่ป่าสงวนถูกทําลายและถูกนําไปใช้
ประโยชน์ดา้ นอื่น
- มีอ่างเก็บนํ้าลําฉมวก และพื้นที่ป่าชุ มชน
- มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่ งชาติและพื้นที่สาธารณะใน
หมู่บา้ นและตําบลจํานวนมากกว่า 200,000 ไร่
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ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอจักราช (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ข. ด้ านสั งคม (การศึ กษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม ข. ด้ านสั งคม (การศึกษา ครอบครั ว เยาวชน กลุ่ม
อาชี พ ภูมิปัญญา)
อาชี พ ภูมิปัญญา)
- มี แ หล่ ง การศึ ก ษาของคนในชุ ม ชนสามารถ - มีปัญหาการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น
เลือกศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึ งระดับ - เยาวชนไม่สนใจเรี ยนหนังสื อ รวมกลุ่มกัน
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ งตั้งอยูไ่ ม่ห่างไกลจาก
มัว่ สุ ม เสพยาเสพติด ซิ่ งรถจักรยานยนต์ ไม่
ชุมชนมากนัก
ช่วยพ่อแม่ทาํ งาน
- ครอบครั ว ยัง เป็ นครอบครั ว แบบดั้ง เดิ ม เป็ น - ประชาชนขาดการออกกําลังกายทําให้ร่างกาย
ครอบครัวใหญ่ มีการพึ่งพาอาศัยกันได้
ไม่แข็งแรง
- มี ก ารถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญา เช่ น การทอผ้า การ - ประชาชนมีจิตสํานึกด้านอาสาสมัครและมีจิต
เล่ นดนตรี ไ ทยโบราณ การสื บทอดประเพณี
สาธารณะน้อยลง
วัฒนธรรมต่าง ๆ
- ประชาชนไม่นาํ ภูมิปัญญามาปรับใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
- ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ในพื้นที่มีการศึกษา
ตํ่าทําให้ขาดทักษะทางด้านอาชีพ
ค.ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- มีโรงงานอุตสาหกรรมขององค์กรพัฒนา
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชนล่าช้า
เอกชน คือ ศูนย์ซีเบิร์ท สามารถรองรับ
ขาดการเรี ยนรู ้อย่างลึกซึ้งของการประกอบ
แรงงานในพื้นที่เป็ นจํานวนมาก
อาชีพ เช่น การทํานา ยังใช้วิธีการแบบเดิม
- มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่
- เกษตรกรขาดการพัฒนากระบวนการผลิตที่มี
หลากหลาย เช่น มีการปลูกอ้อย มันสําปะหลัง
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเพิ่มผลผลิตให้มี
ปลูกข้าว ปลูกพริ กและเลี้ยงสัตว์
คุณภาพ และการลดต้นทุนในการผลิต
- เกษตรกรในพื้นที่โดยส่ วนใหญ่มีที่ดินทํากิน
- เกษตรกรทําการตลาดเองไม่เป็ นต้องพึ่ง
เป็ นของตนเอง
พ่อค้าคนกลางเป็ นหลัก ทําให้มีโอกาส
ขาดทุนมากหรื อได้กาํ ไรจากการผลิตน้อยลง
- มี ก ลุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน ที่ เ น้ น การใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นเป็ นหลัก
- เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการ
ดําเนินชี วติ เพื่อการพัฒนาตนเอง
- การพัฒนาฝี มือแรงงานยังน้อยเกินไป แม้มี
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็ไม่สามารถ
ทํางานได้
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ตารางที่ 119 วิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของอําเภอจักราช (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- การเลือกตั้งทุกระดับที่ผา่ นมาคนในพื้นที่มกั
- ระบบการปกครองในพื้ นที่ และชุ ม ชนยัง ใช้
ได้รับการเลือกตั้งทําให้ทราบปั ญหาความ
ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครื อญาติทาํ ให้การเลือก
ต้องการของชุมชนได้
ผูน้ าํ ของหมู่บา้ นไม่ได้ผนู้ าํ ที่มีศกั ยภาพที่ควร
ทําให้ชุมชนขาดโอกาสในการพัฒนา
- มีความขัดแย้งกันน้อย องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีความเป็ นเอกภาพมักช่วยเหลือกันใน - มี ก ารซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงในระหว่ า งที่ มี
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาตําบล และ
กระบวนการเลือกตั้งในทุกระดับ
อําเภอให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการ
เรื่ องประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง
ประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อของบประมาณ - ประชาชนไม่มีความตื่นตัวทางการเมืองและ
สนับสนุนได้ เช่น ของบประมาณจาก
เข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และองค์การบริ หาร - ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิ
ส่ วนจังหวัด
ขั้นพื้นฐานที่ตนเองควรจะได้รับ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- ประชาชนยังคงมีการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
- ไม่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม ประเพณี และความเชื่ อ ของ
ประเพณี ของชุมชนไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น
การละเล่นเพลงโคราช ประเพณี บุญบั้งไฟ
ท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบ
เดือนหก ประเพณี การแข่งเรื อออกพรรษาวัด - ขาดกระบวนการสื บสานวัฒนธรรมไปสู่ รุ่น
โคกพระ เป็ นต้น
ลูกหลาน ซึ่ งทําให้รายละเอียดด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ บางอย่างขาด
- มีการละเล่นพื้นบ้านบ้างในงานประเพณี หรื อ
หายไป
เทศกาลสําคัญต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็ น
ผูส้ ู งอายุ
- ประชาชนไม่มี ค วามไม่เข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นดั้งเดิม เพราะไม่ได้ทาํ การศึกษา จึงทํา
ให้ย ากต่ อ การปฏิ บ ัติ แ ละขาดความกล้า ใน
การปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม รวมถึงการแต่งกาย
ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม
10

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อาํ เภอจักราช สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 120 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอจักราช
โอกาส
อุปสรรค
ก. ด้ านกายภาพ
ก. ด้ านกายภาพ
- มีการสนับสนุ นจากตัวแทนทางการเมืองด้าน - มีถนนสองช่องจราจร มีรถยนต์มากทําให้เกิ ด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้ า
อุบตั ิเหตุ ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง
- รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะพัฒ นาเส้ น ทางการ - ภัยจากธรรมชาติ ประสบปั ญหานํ้าท่วมพื้นที่
คมนาคมเป็ นถนนสี่ เลนจากนครราชสี มาเชื่ อม
ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น บ า ง ตํ า บ ล แ ล ะ ใ น
จังหวัดบุรีรัมย์
ขณะเดี ย วกันก็ ประสบปั ญหาภัย แล้ง ทํา ให้
- รั ฐ มี น โยบายการพั ฒ นารถไฟรางคู่ จ าก
การเกษตรของเกษตรกรได้ผลผลิตไม่เต็มที่
กรุ งเทพฯ – อุ บลราชธานี ผ่านอําเภอจักราช - การปลู ก มันสํา ปะหลัง ประสบปั ญหาเรื่ อ ง
ด้วยถึง 3 สถานี
เพลี้ยแป้ งทําให้ผลผลิตเสี ยหาย
ข. ด้ านสั งคม
ข. ด้ านสั งคม
- มีสมาคมพัฒนาประชากรและชุ มชนที่ให้การ - การศึ ก ษาของเยาวชนยัง ขาดทัก ษะเฉพาะ
ส่ งเสริ มในการพัฒนาด้านอาชีพต่าง ๆ
ด้าน ไม่ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
- นโยบายเรี ยนฟรี ทําให้ลูกเกษตรกรมีโอกาส
- การส่ งเสริ มกลุ่มอาชี พไม่ต่อเนื่ องทําให้กลุ่ม
ทางการศึกษามากขึ้น
ไม่เข้มแข็งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
- นโยบายประกั น สุ ขภาพทํา ให้ ป ระชาชน
เข้าถึงการบริ การของรัฐได้อย่างเท่าเทียม
- การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ วและการ
- นโยบายการปราบปรามยาเสพติด เป็ นโอกาส
แพร่ กระจายทางวัฒ นธรรมทํา ให้ ส่ งผล
ให้ค นในพื้ นที่ ไ ด้ร่ว มแรงร่ ว มใจกันในการ
กระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทํางานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดได้เต็มที่
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
ค. ด้ านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม
- รั ฐ สนับ สนุ น การนํา ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ - ภ า ว ะ ร า ค า ข อ ง ร า ค า นํ้ า มั น ที่ มี ก า ร
พอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่อย่างจริ งจัง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลต่อปั จจัยการผลิต
- นโยบายประกันรายได้ที่ ทาํ ให้เกษตรกรได้
ที่สูงขึ้นและเกษตรกรได้รับความเสี ยหาย
ประโยชน์จากการทําการเกษตร
- ราคาของปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรมีราคา
- นโยบายการพั ฒ นาการค้ า เสรี ที่ ท ํ า ใ ห้
สู ง เช่ น ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรู พืช
เ ก ษ ต ร ก ร ต้ อ ง พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ มี
เป็ นต้น
ความสามารถเพื่อการแข่งขันกันมากขึ้น
- เกษตรกรในพื้ นที่ ก าํ หนดราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรไม่ได้เองทําให้เสี่ ยงต่อการขาดทุน
- กระแสการบริ โภคอาหารปลอดภัย และเน้น
การผลิตที่เป็ นเกษตรอินทรี ย ์
หรื อได้กาํ ไรน้อย
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ตารางที่ 120 วิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านโอกาส และอุปสรรค ของอําเภอจักราช (ต่อ)
โอกาส
อุปสรรค
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
ง. ด้ านการเมืองการปกครอง
- สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ
และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทําให้นโยบาย
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรมีศกั ยภาพมาก คอย
ของรัฐไม่มีความต่อเนื่ องส่ งผลต่อเกษตรกร
ให้ ก ารสนั บ สนุ น การพัฒ นาทุ ก ๆ ด้า นใน
ในพื้นที่โดยตรง
พื้นที่
- การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น ที่เป็ นโอกาสให้ - กระบวนการเลื อ กตั้ง ที่ มี ก ารใช้เ งิ น สู ง ใน
ประชาชนได้ปกครองตนเองมากขึ้น
พื้ น ที่ ท าํ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้เ รี ย นรู้
เรื่ องกระบวนการประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
จ. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
- กระแสการอนุ รัก ษ์ว ฒ
ั นธรรมและประเพณี - สื่ อ สารทางวิท ยุ โทรทัศ น์ ที่ มี ก ารนํา เสนอ
ท้องถิ่นที่เป็ นโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้
วัฒนธรรมใหม่ ๆ ทําให้เยาวชนในพื้นที่เกิ ด
ตระหนักมากขึ้น
การลอกเลียนแบบ
- การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนเป็ นหนึ่ งเดียวในปี - การคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ มีผล
ทําให้วฒั นธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
2558 ทํา ให้ โรงเรี ย นสอนความรู ้ เกี่ ย วกับ
- การพัฒนาการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางทัศนคติ และ
หันไปนิ ยมแบบความเชื่ อแบบใหม่ เพื่อให้มี
ความทันสมัยและไม่ลา้ หลัง
10

3.2.14 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพ
จากการจัดเวทีอาํ เภอจักราช ที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็ นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และ
อื่น ๆ รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ไ ปพร้ อมกับ การขับ เคลื่ อนงานปฏิ รูป โคราช จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทาํ งานผ่านการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การปรับปรุ งผังเมือง โดยเฉพาะถนนที่เชื่ อมระหว่างอําเภอจักราชกับ
อําเภอห้วยแถลง อําเภอจักราชกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็ นถนน 4 ช่องทาง และการปรับปรุ งถนนจาก
อําเภอจักราชถึงอําเภอหนองบุญมาก
ประเด็นที่ 2 ด้านการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ นและกํานัน
ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4- 5 ปี และเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทางการเมือง
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ประเด็นที่ 3 ปั ญหายาเสพติด เนื่ องจากประชาชนไม่ตอ้ งการให้มียาเสพติดในพื้นที่
เพราะจะส่ งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เป็ นอนาคตของพื้นที่
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาอาชีพ เพราะว่าเป็ นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ให้มี
การพัฒนาอาชี พ ให้ป ระชาชนในพื้นที่ มีท กั ษะทางด้า นอาชี พ ที่ หลากหลายและมีคุณภาพด้วย เพื่อ
นําไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจของอําเภอได้
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาทางด้านการเกษตร เนื่องจากในพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ประชาชน
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม แต่ว่าที่ผ่านมาเป็ นการทําเกษตรตามที่เคยได้เรี ยนรู้ ต่อ ๆ กันมา แต่ไม่มี
นวัตกรรมทางการผลิ ตใหม่ ๆ ที่ ท าํ ให้ไ ด้ผลผลิ ตที่มี คุณภาพและมีป ริ ม าณที่ สูง รวมทั้งสามารถลด
ต้นทุนทางการผลิตได้ดว้ ย
ประเด็นที่ 6 การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะการฟื้ นฟูและ
บํา รุ ง รั กษาพื้นที่ ป่ าชุ ม ชน และป่ าสาธารณะของอํา เภอที่มี อยู่อย่า งจํา กัดให้เกิ ดประโยชน์สู ง สุ ดกับ
ประชาชนในพื้นที่
ประเด็นที่ 7 การพัฒนาเยาวชน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั คนของอนาคต ที่จะต้อง
เป็ นเยาวชนที่มีความสนใจการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ในทุก ๆ ด้าน และ
เป็ นเยาวชนที่สามารถแข่งขันกับเยาวชนในภูมิภาคอาเซี ยนได้
ประเด็นที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ ยว ในพื้นที่มีศกั ยภาพที่สามารถนําทรัพยากรใน
ท้องถิ่ นที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวและที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนทัว่ ไปและคนในพื้นที่
โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าลําฉมวก และพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ประเด็นที่ 9 การรักษาไว้ซ่ ึ งศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของคนพื้นถิ่นจักราชให้ดาํ รง
อยูต่ ลอดไป

